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Sunufl

Belediyelerin Kütüphane ve Arfliv Hizmetleri Uluslararas›
Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü ve Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlü¤ü iflbirli¤i,
Türk Kütüphaneciler Derne¤i (TKD) Bursa fiubesi ve Goethe
Institut-Türkiye’nin de paydafll›¤› ile 12-14 May›s 2016
tarihlerinde Bursa, Nilüfer Belediyesi Nâz›m Hikmet
Kültürevi‘nde yap›lm›flt›r. Bu Sempozyum Türkiye’de bugüne
kadar kapsaml› bir biçimde ele al›nmayan “belediyelerin
kütüphane ve arfliv hizmetlerini” bilimsel olarak de¤erlen-
dirmek, sorunlar› saptamak ve çözüm önerileri gelifltirmek,
özgün araflt›rma ve uygulamalar›n paylafl›m›na olanak
sa¤lamak, ilgili literatüre katk›da bulunmak ve bu alanda
politikalar›n oluflturulmas›na yard›mc› olmak amac›yla
gerçeklefltirilmifltir. Sempozyum Türkiye’de bu konuyla ilgili
düzenlenen ilk sempozyum olma özelli¤ini tafl›maktad›r.
Sempozyumda belediyelerin kütüphane ve arfliv hizmetleri
kapsam›nda birçok konu ele al›n›p tart›fl›lm›flt›r.

Sempozyum’a belediyeler, kütüphaneler, üniversiteler ile
Türkiye’de belediye kütüphanelerine ve arflivlerine yönelik
deneyimler, uygulama örneklerini içeren 82 bildiri baflvurusu
olmufltur. Bu baflvurulardan 64’ü Bilim Kurulu taraf›ndan
bildiri, 2’si de poster sunumu olarak kabul edilmifltir. Bilim
Kurulu taraf›ndan kabul edilen 64 bildirinin 57’si
Sempozyum’da sözlü olarak sunulmufltur. 12-13 May›s 2016
tarihlerinde Nilüfer Belediyesi Nâz›m Hikmet Kültürevi’nde
1 davetli konuflma, 1 aç›fl konferans› ve 16 oturumda sunulan
bildirilerle gerçeklefltirilen Sempozyuma yaklafl›k 250 kifli
kat›lm›flt›r.

Sempozyumda sunulan bildiriler elinizdeki kitab› oluflturmufltur.
Bildiriler Kitab›  4 ana bölüme ayr›lm›flt›r. Buna göre, 1.
Bölümde; davetli konuflma ve aç›fl konferans›. 2. Bölümde;
sözlü bildiriler. 3. Bölümde; kiflisel görüfller ve kütüphanelere
ait iyi uygulama örnekleri.  4. Bölümde; Sonuç Bildirgesi yer
alm›flt›r. Yazarlar›ndan istenen editoryal ve içerik de¤iflikliklerin
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ard›ndan Sempozyumda sunulan bildirilerin 43 tanesi tam
metin olarak bize ulaflt›r›lm›flt›r. Dolay›s›yla, kitab›m›zda 2
davetli konuflma-aç›fl konferans›, 30 sözlü bildiri ve 13 kiflisel
görüfl-iyi uygulama örne¤i yaz›s› yer almaktad›r. Bildiriler
kitab›n›n elektronik ortamda yay›mlanmas› da planlanmaktad›r.

Bu yay›n ortak bir çal›flman›n ürünüdür. Çabalar› için en
baflta editör arkadafllar›m Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve
Belge Yönetimi Bölümü Araflt›rma Görevlileri Dr. Tolga
Çakmak ve fiahika Ero¤lu’na çok teflekkür etmek isterim.
Ayr›ca Sempozyumun gerçeklefltirilmesinde gösterdikleri
duyarl›l›k gibi Bildiriler Kitab›’n›n yay›mlanmas›n› da sa¤layan
Nilüfer Belediyesi Baflkan› Say›n Mustafa Bozbey ve Nilüfer
Belediyesi Kütüphaneler Müdürü Say›n fiafak Pala’ya çok
teflekkürler. Elbette bunlar›n ötesinde, kitap Sempozyumun
ürünüdür. Sempozyum olmasayd›, gerçeklefltirilmeseydi kitap
da olmayacakt›. O nedenle Sempozyum’da katk›s› olan, emek
harcayan tüm kifli ve kurulufllara, yazarlar›m›za, bilim ve
organizasyon kurullar›nda yer alan hocalar›m›za ve arkadafl-
lar›m›za, gönüllü ö¤rencilerimize, Nilüfer Belediyesi
kütüphaneleri ekibine en içten teflekkürlerimizi sunar›z.

Daha en bafl›nda Sempozyumun en önemli ç›kt›s› olarak
Sempozyum kitab› planlanm›flt›. Bu amac›m›z› gerçeklefl-
tirmenin mutlulu¤unu yafl›yoruz elbette. Umar›z bu konu
yeni yay›nlarla daha da zenginlefltirilir. Buna ciddi biçimde
gereksinim oldu¤u aç›kt›r.

Yeni toplant›larda, bu toplant›lar›n ürünü yeni yay›nlarda
buluflmak dile¤iyle.

Sayg›lar›m›zla.

Prof. Dr. Bülent Y›lmaz
Sempozyum Eflbaflkan› ve Editör
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Sempozyum Hakk›nda

Belediyelerin Kütüphane ve Arfliv Hizmetleri Uluslararas› Sempozyumu,
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve Nilüfer Belediyesi
Kütüphane Müdürlü¤ü iflbirli¤iyle 12-14 May›s 2016 tarihlerinde Bursa,
Nilüfer Belediyesi Naz›m Hikmet Kültürevi‘nde düzenlenmifltir.

Sempozyumda Türk Kütüphaneciler Derne¤i (TKD) Bursa fiubesi ve
Goethe Institut-Türkiye de paydafl olarak yer alm›flt›r.
Sempozyumun amac› Türkiye’de bugüne kadar kapsaml› biçimde ele
al›nmayan, belediyelerin kütüphane ve arfliv hizmetlerini bilimsel olarak
de¤erlendirmek, tart›flmak, sorunlar› saptamak ve çözüm önerileri gelifltirmek;
özgün araflt›rma ve uygulamalar› tart›flmak ve alan yaz›n oluflturmak, bu
alanda politikalar›n gelifltirilmesine katk› sa¤lamakt›r.

Sempozyumda belediyeler, kütüphaneler, üniversiteler ile Türkiye’de
belediye kütüphanelerine ve arflivlerine yönelik deneyimler, uygulama
örnekleri paylafl›lacak; ayr›ca yol gösterici politika ve strateji önerilerinin
gelifltirilmesine yönelik konular ele al›nacakt›r. Sempozyuma, kütüphanecilik,
arflivcilik, bilgibilim alanlar›na ek olarak, sempozyum temas› ile ilgili
çal›flan akademisyenler, kütüphaneciler, karar vericiler (yöneticiler,
bürokratlar), bu alanlara yönelik hizmet sa¤lay›c›lar ve konuyla ilgilenen
bireyler kat›lm›flt›r.

Sempozyum konular› flunlard›r:
• Belediyelerin kütüphane hizmetleri,
• Belediyelerin arfliv hizmetleri,
• Belediyelerin bilgi hizmetleri,
• Belediyelerin kütüphane-arfliv hizmetlerinde teknolojik geliflmeler,
• Belediye kütüphaneleri ve yasal yap› (mevzuat),
• Belediye kütüphaneleri, dezavantajl› ve engelli gruplar,
• Belediye kütüphaneleri ile di¤er kurulufllar aras›nda iliflkiler ve

ifl birli¤i,
• Belediye kütüphaneleri ve yaflam boyu ö¤renme,
• Belediye kütüphaneleri ve dijital hizmetler,
• Belediye kütüphaneleri ve okuma al›flkanl›¤› çal›flmalar›,
• Belediye kütüphanelerinde tematik yaklafl›mlar,
• Belediye kütüphanelerinde dijital hizmetler,
• Halk kütüphanelerinin belediyelere devri,
• Belediye kütüphaneleri ve kullan›c› gruplar› (çocuklar, gençler,

yetiflkinler, kad›nlar, okuryazar olmayanlar vb.),
• Toplumsallaflma alanlar› olarak belediye kütüphaneleri,
• Belediye kütüphanelerinde gerçeklefltirilen projeler,
• Belediyelerin kent bellekleri,
• Belediyeler ve flehir kütüphaneleri,
• Belediye kütüphane-arfliv hizmetleri ile ilgili di¤er konular.



Sempozyum Kurullar›

Sempozyum Efl Baflkanlar›

• Prof. Dr. Bülent Y›lmaz, Hacettepe Üniversitesi
• ‹nfl. Yük. Müh. Mustafa Bozbey, Bursa Nilüfer Belediye Baflkan›

Sempozyum Sekreteryas›

Akademik Sekreterya:
• Arafl. Gör. Dr. Tolga Çakmak, Hacettepe Üniversitesi

Yönetimsel Sekreterya:
• Dilber Koç, Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlü¤ü

Düzenleme Kurulu

• Meltem Arun, Goethe-Institut – ‹stanbul
• Aykut Bayraktar, Türk Kütüphaneciler Derne¤i Bursa fiubesi
• Selin Can Cemgil, Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlü¤ü
• Arafl. Gör. Dr. Tolga Çakmak, Hacettepe Üniversitesi
• Arafl. Gör. fiahika Ero¤lu, Hacettepe Üniversitesi
• Eva Hackenberg, Goethe-Institut- ‹stanbul
• Ayd›n ‹leri, Türk Kütüphaneciler Derne¤i
• Dilber Koç, Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlü¤ü
• fiafak Pala, Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlü¤ü
• Zeynep Terzio¤lu, Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlü¤ü

Bilim Kurulu

• Prof. Dr. Michael Buckland, California University School of
Information, ABD

• Prof. Dr. Luciana Duranti University of British Columbia School
of Library, Archival and Information Studies, Kanada

• Prof. Dr. John Gathegi, University of South Florida School of
Information, ABD

• Prof. Dr. Hasan S. Kesero¤lu, Kastamonu Üniversitesi
• Prof. Dr. Özgür Külcü, Hacettepe Üniversitesi
• Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci, Ankara Üniversitesi
• Prof. Dr. Fatofl Subafl›o¤lu, Ankara Üniversitesi
• Prof. Dr. Tania Todorova, State University of Library Studies and

Information Technologies (SULSIT), Bulgaristan
• Prof. Dr. Bülent Y›lmaz, Hacettepe Üniversitesi
• Doç. Dr. Ümit Konya, ‹stanbul Üniversitesi
• Doç. Dr. Coflkun Polat, Çank›r› Karatekin Üniversitesi
• Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter, Y›ld›r›m Beyaz›t Üniversitesi
• Yrd. Doç. Dr. Güler Demir, Kastamonu Üniversitesi
• Arafl. Gör. Dr. Nevzat Özel, Ankara Üniversitesi
• Dr. Corinne Rogers, University of British Columbia School of

Library, Archival and Information Studies, Kanada
• Arzu Tan, Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlü¤ü
• Ö¤r. Gör. Nezaket Özdemir, Uluda¤ Üniversitesi

Sempozyuma gönderilen tüm bildiriler körleme yöntemi ile bilim 
komitesi üyelerince de¤erlendirilmifltir
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12 May›s 2016 - Perflembe

08:30-09:00 Kay›t

Naz›m Hikmet Sahnesi

Aç›fl Konuflmalar›
fiafak Pala

09:00-09:30 Nilüfer Belediyesi Kütüphanesi Müdürü
Prof. Dr. Bülent Y›lmaz,
Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm 
Baflkan›
‹nfl. Yük. Müh. Mustafa Bozbey,
Nilüfer Belediyesi Baflkan›
Davetli Konuflma

09:30-10:30 Yasal Görevle ‹stemli Hizmet Aras›nda: 
Bielefeld fiehir Kütüphanesi Örne¤inde Almanya’da 
Belediye Arflivleri ve Belediye Kütüphaneleri
Harald Pilzer

10:30-10:50 Çay/Kahve Aras›

Naz›m Hikmet Sahnesi

10:50-11:30 Aç›fl Konferans›
Türkiye’de Belediyelerin Kütüphane ve Arfliv Hizmetleri:
Kültür Ba¤lam›nda Bir Perspektif Denemesi
Prof. Dr. Bülent Y›lmaz

11:30-12:00 Poster Sunumlar› (Yer: Fuaye Salonu)
12:00-13:00 Ö¤le Aras›

Naz›m Hikmet Sahnesi

13:00-14:30 Oturum 1: Belediyelerin Kütüphane ve Arfliv 
Hizmetlerinde Yurt D›fl› Uygulamalar›
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Mehmet Emin Küçük

Belediyelerin Kütüphane Hizmetleri: Macaristan Örne¤i
Gizem Gültekin Dr.Várkonyi, János Pancza,
Norveç Halk ve Belediye Kütüphanelerine Genel Bir 
Bak›fl
Muharrem Y›lmaz
Avusturya’da Kütüphanecilik Tarihinin Günümüze Kadar
Yönetimsel Geliflimi: Viyana fiehir Kütüphanesi ve 
fiubelerinin ‹flleyifli
Özlem Gündo¤an fiahan
Yerel Bilgi Merkezlerinde ‹yi Uygulama Örnekleri
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter
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Balaban Salonu

13:00-14:30 Oturum 2: Belediyelerde Kültürel Miras Yönetimi ve 
Dijital Kütüphane/Arfliv Uygulamalar›
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci
Dijital Kent Kütüphaneleri, Arflivleri ve Müzelerinin 
Kurulmas› ve Yönetilmesi
Dr. Nevzat Özel
Bir fiehir Belle¤i Olarak Belediye Kent Arflivleri
Yrd. Doç. Dr. ‹smail Alt›nöz
Yerel Kültürel Miras›n Korunmas› ve Eriflilebilirli¤inin 
Sa¤lanmas›nda Belediyelerin Rolü: Mudurnu Kültürel 
Miras Çal›flmalar› Örne¤i
Arafl. Gör. Tolga Çakmak, Alev Ayaokur,  Dr. Ege Y›ld›r›m
Belediyelerde Kültürel Miras Ürünlerinin Yönetimi: ‹stanbul
Üsküdar Belediyesi Örne¤i
Arafl. Gör. Semanur Öztemiz, Arafl. Gör. Sümeyye Akça

14:30-14:50 Çay/Kahve Aras›

Naz›m Hikmet Sahnesi

14:50-16:20 Oturum 3: Belediyelerin Kütüphane ve Arfliv 
Hizmetlerinde Politikalar
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Hasan S. Kesero¤lu
Bilgi ve Belge Yönetimi Alan Yaz›n›nda Yerel Yönetimler
ve Bilgi Hizmetleri: Bir Tema Analizi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Akkaya, Arafl. Gör. Kas›m 
Binici, Arafl. Gör. Zarife Y›ld›r›m
Yerel Yönetimlerdeki Bilgi ve Kültür Merkezlerinde Acil
Durum Planlamas›n›n Önemi
Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuo¤lu
Yerel Yönetimlere Ba¤l› Kütüphanelerin Hizmetleri:  
Kastamonu Belediyesi Örne¤i
Yrd. Doç. Dr. Güler Demir, Arafl. Gör. Ayflenur Günefl
Bursa Büyükflehir Belediyesinin Stratejik Planlar› ile 
Performans Programlar›nda Bilgi ve Belge Odakl› 
Hizmetlerin Yeri (2010-2014)
Özhan Sa¤l›k

Balaban Salonu

14:50-16:20 Oturum 4: Belediye Kütüphane ve Arflivlerinde 
Dijitallefltirme
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Oturum Baflkan›: Doç. Dr. Hakan Anameriç
Belediye Arflivlerinin Say›sallaflt›r›lmas›nda Bilgi ve Belge
Uzman› ‹stihdam›n›n Baflar›ya Etkisi
Doç. Dr. R›fat Günalan, Özhan Sa¤l›k
Belediye Arflivlerinde Dijitallefltirme Uygulamalar›: Alt›nda¤
Belediyesi Örne¤i
Arafl. Gör. Semanur Öztemiz
Belediyelerde e-Arfliv Uygulamalar› ile Dijitallefltirme 
Çal›flmalar›nda ‹zlenmesi Gereken Yol Haritas›
Uzm. Zeynep Akdo¤an,  Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci
100 Y›ll›k Arfliv: ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir 
Tiyatrolar› Kütüphane Arflivi
Arafl. Gör. Sümeyye Akça, Arafl. Gör. Müge Akbulut

16:20-16:40 Çay/Kahve Aras›

Naz›m Hikmet Sahnesi

16:40-18:10 Oturum 5: Belediyelerin Kütüphane ve Arfliv 
Hizmetlerine Yaklafl›mlar›
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Özgür Külcü
Belediye Kütüphaneleri Gerekli mi?
Arafl. Gör. Dr. Fatih Canata
"Herkes ‹çin Kütüphane" Program›
Prof. Dr. Mehmet Emin Küçük
Belediyeler Kent Arflivi Kurmal› m›?
Doç. Dr. Hakan Anameriç
Yerel Yönetimlerde Özel Arfliv Alg›s› ve Faaliyetleri
Prof. Dr. Fatih Rukanc›

Balaban Salonu

16:40-18:10 Oturum 6: Belediyelerde Dijital Teknoloji ve Dijital 
Kütüphaneler
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Sacit Arslantekin
Belediye Kütüphanelerinde Dijital Teknoloji ve Sosyal 
Medya Kullan›m›
Arafl. Gör. Tolga Çakmak, Arafl. Gör.  fiahika Ero¤lu
Kitaps›z Kütüphane Olgusu ve Esenler Belediyesi Adnan
Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi: Atatürk Üniversitesi 
Ö¤rencilerinin Kitaps›z Kütüphane ve Dijital Dermeye 
Karfl› Fark›ndal›klar›
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Doç. Dr. Hüseyin Odabafl, Ali Kavak
Esenler Belediyesi Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphane
Yasemin Polat
‹nternette Bilgi Kirlili¤inde Seçicilikte Bilgi Uzmanlar›n›n
Rolü: Belediye Kütüphanelerinde Webde Paylafl›lan 
Bilgilerin De¤erlendirilmesi
Eylül Tat, Prof. Dr. Sacit Arslantekin

19:00 Gala Yeme¤i

8
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Naz›m Hikmet Sahnesi

09:00-10:30 Oturum 7: Belediyelerde Yenilikçi Kütüphane Yaklafl›mlar›
Oturum Baflkan›: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter
Belediyelerin Kütüphane ve Bilgi Hizmetlerinde Yenilikçi
Yaklafl›mlar: Buca Belediyesi Örne¤i
Prof. Dr. Coflkun Polat, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Akkaya
Belediye Kütüphanelerinde Yenilikçilik (‹novasyon) 
Kültürü
Arafl. Gör. Erdinç Alaca,  Prof. Dr. Bülent Y›lmaz
Belediyelerin Yenilikçi Kütüphane Hizmetlerinde Yarat›c›
Alan (Makerspace) Uygulamas›
Prof. Dr. Bülent Y›lmaz, Arafl. Gör. Nilay Cevher
Yeni Bir Model Olarak Çocuk Etüt Merkezleri ve 
Kütüphaneleri
Kadim F›rat, K›smet Yalman

Balaban Salonu

09:00-10:30 Oturum 8: Belediyelerde Elektronik Belge Yönetimi ve 
Arfliv Uygulamalar›
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Ahmet Çelik
Belediyelerde Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin 
Boyutu ve Kurumsal Yap›lanma Gereksinimleri
Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci
Yerel Yönetimlerde Elektronik Belge ve Arfliv Yönetimi
Uygulamalar›n›n Yap›land›r›lmas›
Prof. Dr. Özgür Külcü
Belediyelerdeki Elektronik Belge Yönetimi Sistemlerinde
Dijital Devaml›l›¤› Tehdit Eden Yaz›l›ma Dayal› Sorunlar
Doç. Dr. Niyazi Çiçek
Belediyelerde Arfliv Hizmetleri: Fransa Villeneuve-la-
Garenne Belediyesi Örne¤i
Osman Kutlu

10:30-10:50 Çay/Kahve Aras›

Naz›m Hikmet Sahnesi

10:50-12:20 Oturum 9: Belediyelerin Kent Belle¤i ‹fllevleri
Oturum Baflkan›: Yrd. Doç. Dr. Güler Demir
Belediyelerin Kent Belle¤i Hizmeti Olarak Yerel Tarih 
Sempozyumlar›: Kocaeli Örne¤i
Resul Narin
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Kent Belle¤ine Pragmatik Bir Dokunufl: Bursa Araflt›rmalar›
Merkezi
Mehmet Esen
Bursa Büyükflehir Belediyesi Kent Belle¤i Çal›flmalar›
Muhterem Çevik, Fikret Alkan
Kent Belle¤i Kavram› ve Bursa Belgeli¤i
Arzu Kuzgun

Balaban Salonu

10:50-12:20 Oturum 10: Belediyelerde EBYS ve e-Devlet
Oturum Baflkan›: Doç. Dr. Niyazi Çiçek
Yerel yönetim kütüphaneleri ve e-devlet hizmetleri
Prof. Dr. Ahmet Çelik
e-Devlet Süreçlerinde Yerel Yönetimlerin Arfliv Hizmetleri
ve Arflivcilerin De¤iflen Rolleri
Arafl. Gör. fiahika Ero¤lu
Kamu Kurumlar›nda Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
Kullan›m› ve e-Devlet Kapsam›nda Di¤er Sistemlerle 
Uyumu ve Geliflimi
Ö¤r. Gör. Seval Aktafl
Belediye Hizmetlerinde Biliflim Teknolojilerinin Kullan›m›
ve Bornova Belediyesinde E-‹mar Çal›flmalar›
Hatice Gümüfl

12:20-13:30 Ö¤le Aras›

Naz›m Hikmet Sahnesi

13:30-15:00 Oturum 11: Belediye Kütüphanelerinin Bölümleri ve 
Okuma Al›flkanl›¤›
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Fatih Rukanc›
Halk Kütüphanesinde Sözlü Tarih
Prof. Dr. Hasan S. Kesero¤lu
Türkiye’de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel 
Yönetimlere Devri: Uygulamac›(lar) Aç›s›ndan Bir Yaklafl›m
‹smail Akman, Nuran Akman
Engelliler ‹çin Belediye Kütüphane Hizmetlerinin 
Sürdürülebilirli¤i
Ahmet Soysald›
Okuma Al›flkanl›¤› Teflvikle Geliflir Halk Kütüphanesinde
Kitap Etkinlikleri
Suzan Geridönmez
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Balaban Salonu

13:30-15:00 Oturum 12: Belediyelerin Kütüphane ve Arfliv Hizmetleri:
Uygulama Örnekleri I
Oturum Baflkan›: Doç. Dr. Hüseyin Odabafl
Nilüfer’de Kültür Oda¤› Olarak Nilüfer Belediyesi Akk›l›ç
Kütüphanesi ve Y›lmaz Akk›l›ç Bursa Araflt›rmalar› Ödülü
Hac› Tonak, Yener Akk›l›ç
Belediye Kütüphanelerinde Gerçeklefltirilen ‹ki Farkl› 
Proje Örne¤i
Selin Can Cemgil
Çankaya Belediyesi-Çi¤demim Derne¤i O¤uz Tansel Semt
Kütüphanesi
Fatih Fethi Aksoy, Cemil Turan, Fitnat Ç›tlak
Yerel Yönetimlerin Kütüphane Hizmetleri: ‘Belediyelerin
asli görevi kütüphane hizmetleridir.’
Hidayet Oktay

15:00-15:20 Çay/Kahve Aras›

Naz›m Hikmet Sahnesi

15:20-16:50 Oturum 13: Belediye Kütüphane ve Arflivlerinde E¤itim
Uygulamalar›
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Coflkun Polat
Belediye Kütüphanelerinin Yaflam Boyu Ö¤renme Etkilili¤i
ve Fark›ndal›¤› Üzerine Betimsel Bir Çal›flma
Ö¤r. Gör. Dr. Turgay Bafl
Halk›n e¤itim görme ve kendini gelifltirme hakk›n›n 
sorumlulu¤u kimde?
Ö¤r. Gör. Nezaket Özdemir
Yerel Yönetim Taraf›ndan Kurulan Okul Kütüphanelerinin
Halk Kütüphanesi Format›nda Hizmete Sunulmas›
Hilal Çuhadar, Fidan Gül
Kütüphane Kültürü Kazand›rmak Amac›yla Oryantasyon
Program›n›n Yürütülmesi
Hilal Çuhadar, Fidan Gül

Balaban Salonu

15:20-16:50 Oturum 14: Belediyelerin Kütüphane ve Arfliv Hizmetleri:
Uygulama Örnekleri II
Oturum Baflkan›: Doç. Dr. R›fat Günalan
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Belediyelerin Kültürel Faaliyetleri Kapsam›nda Kütüphane
ve Bilgi Hizmetleri: Çank›r› Belediyesi Örne¤i
Prof. Dr. Coflkun Polat, Arafl. Gör. Zarife Y›ld›r›m, Arafl.
Gör. Kas›m Binici
Belediyeler neden kütüphane hizmeti vermiyor/veremiyor?
Ayd›n il ve ilçe belediyelerinin kütüphane hizmetleri 
üzerine bir de¤erlendirme
Prof. Dr. Bülent Y›lmaz, Özden Demircio¤lu Faydal›gül
Belediyelerde Kurumsal Bellek ve Dijitallefltirme: ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar› Müdürlü¤ü 
Kütüphane-Arflivi Örne¤i
Osman Özen, Haydar Enis Kayhan
Kütahya Belediyesi Mustafa Hakk› Yeflil Kütüphanesi 
Örne¤inde Belediye ve Kütüphane Hizmetleri ‹liflkisi
Emine Gedik

16:50-17:10 Çay/Kahve Aras›

Naz›m Hikmet Sahnesi

17:10-18:40 Oturum 15: Tematik Belediye Kütüphaneleri
Oturum Baflkan›: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Akkaya
Belediyelere Ba¤l› Çocuk Kütüphaneleri: Bursa ve ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi Örnekleri
Arafl. Gör. Ayflenur Günefl, Yrd. Doç. Dr. Güler Demir
Kad›köy Belediyesi’nin Kütüphane Politikas› Çerçevesinde
Hayata Geçirdi¤i Projeleri
Dr. Evren Mercan, Jale Aydemir, Buket Sevgen
Tematik Kütüphane Yaklafl›mlar›: Özgen Berkol Do¤an
Bilimkurgu Kütüphanesi Örne¤i
‹rem Ünsal
Belediye Kütüphanelerinde Tematik Yaklafl›mlara Bir 
Örnek: fiiir Kütüphanesi
Zeynep Terzio¤lu, Arzu Tan

Balaban Salonu

17:10-18:40 Oturum 16: Belediyelerin Kütüphane ve Arfliv Hizmetleri:
Uygulama Örnekleri III
Oturum Baflkan›: Yrd. Doç. Dr. ‹smail Alt›nöz
Belediye Kütüphaneleri ve Okuma Al›flkanl›¤› Çal›flmalar›
Dilber Koç
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Ba¤c›lar Belediyesi Halk Kütüphanesi Örne¤i: “Bilge 
Kad›n Platformu” ve “Kitapla Buluflma, Yaflamla Tan›flma
Kulübü”
Zeynep Gediko¤lu, Nihat Ad›güzel
‹stanbul'daki ‹lçe Belediyelerinde Halka Yönelik Bilgi 
Hizmetleri Üsküdar Belediyesine Ait Bilgi Evlerinin Nitelik
Aç›s›ndan ‹ncelenmesi
Doç. Dr. R›fat Günalan, Özhan Sa¤l›k

14 May›s 2016 - Cumartesi

09:30-10:15 Kapan›fl
10:30-17:30 Sosyal Etkinlik
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I. BÖLÜM

DAVETL‹ KONUfiMA VE
AÇIfi KONFERANSI



Davetli Konuflma

Yasal Görevle ‹steğe Bağlı Hizmet Aras›nda

Bielefeld fiehir Kütüphanesi
Örne¤inde Almanya’da Belediye

Arflivleri ve Belediye Kütüphaneleri

Harald Pilzer
Bielefeld fiehir Kütüphanesi, Almanya

Öz

Almanya’da yerel yönetimlere yani belediyelere ba¤l› arfliv
ve kütüphanelerin aç›kça belirlenmifl ve birbirinden ayr›
görevleri ve çal›flma alanlar› vard›r. Konumlar› da yasal
aç›dan farkl› düzenlenmifltir. Arflivler genelde yasal bir görevi
yerine getirirler ve belediyelerin zorunlu görevleri aras›nda
yer al›rlar. Kütüphaneler ise belediyelerin istemli kültürel
hizmetleri aras›nda say›lmaktad›r. Bu aç›dan bazen
benzerlikler bazen farkl›l›klar kendini gösterir. Nicel ve nitel
donan›m da flehirden flehre büyük farkl›l›klar gösterebilir.

Almanya’daki arfliv ve kütüphanecilik alan›ndaki farkl› yetki
da¤›l›m›n› daha kolay anlamak için Federal Almanya
Cumhuriyeti’nin federal sistemine ve yönetim yap›s›na k›sa
bir göz atmak faydal› olacakt›r. ‹kinci olarak arfliv ve
kütüphanelerin hukuksal temelleri aç›klanacak, üçüncü ve
son olarak da belediyelerdeki somut iflleyifl ayr›nt›s›yla
ayd›nlat›lacakt›r. Genel olarak durum nedir ve Kuzey-Ren
Vestfalya eyaletindeki Bielefeld gibi orta büyüklükteki bir
flehirde somut durum nas›ld›r? Arfliv ve kütüphane birbirinden
nas›l ayr›l›yor? Ne tür görevleri var? Bir belediye kütüphanesi
ve bir belediye arflivi hangi hizmetleri veriyor? Nas›l finanse
ediliyorlar, belediye yönetiminin neresinde yer al›yorlar ve
her iki oluflumun yönetimleri ne tür kararlar alabiliyor ve
ne tür hareket serbestisine sahipler? Son olarak da flu önemli
soruya cevap verilecek: Kütüphane ve arflivler için yerelde,
hem bina, hem de tüm iç iflleyifl için ne tür çözümler üretilmifl?
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Önsöz

Müzelerin yan› s›ra arfliv ve kütüphaneler de mükemmel
birer bellek kurumu olarak kabul edilir. “Arfliv” kavram›
sadece belgeleri de¤il, özellikle kütüphanelerin el yazmalar›,
taslak ve eski bask›lardan oluflan tarihi koleksiyonunu da
ifade etti¤inde, s›kl›kla “kütüphane” ile efl anlaml› kullan›l-
maktad›r. Kütüphane ve arflivlerin iflleyiflini bilen, kaynak
sa¤lama ifline aflina uzmanlar için aradaki fark(lar)› tan›mlamak
tabii ki daha kolayd›r.

Belediye arflivleri ile belediye kütüphaneleri aç›kça tan›mlanm›fl
farkl› alanlarda, farkl› görevleri yerine getirirler. Hukuki
statüleri de farkl›d›r. Arflivler ba¤l› olduklar› tüzel kiflili¤in
zorunlu bir vazifesi olarak tan›mlanm›fl olup ço¤u zaman
yasal bir görevi yerine getirirken, kütüphaneler genellikle
kültürün korunmas›na yönelik iste¤e ba¤l› hizmet veren
kurumlar olarak s›n›fland›r›l›r. Afla¤›da bir arflivle kütüphaneyi
tek bünyede bir araya getiren bir kurumun somut ve baflar›l›
oluflum süreci Bielefeld flehri örnek verilerek anlat›lacakt›r.
Bunun için önce Federal Almanya Cumhuriyeti’nin tarihi ile
idari ve anayasal yap›s›na iliflkin baz› bilgilere ihtiyaç vard›r.
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Belediye Kütüphaneleri

1896 y›l›, serbest veya bir belediyenin yüklenicili¤inde,
Almanya’da kamuya aç›k modern kütüphanenin (en az›ndan
bas›l› bir metinde ad›n›n geçmesi itibariyle) do¤um y›l› olarak
kabul edilir. O günden bu yana çeflitli aflamalardan geçerek
farkl› flekillere bürünmüfl, a¤›rl›k noktas› kendi içinde
de¤iflimler geçirmifl olsa da bu flekliyle bu kütüphanelerden
Almanya’da binlercesi mevcuttur.1  Gerçi 1896’dan önce de
halk kütüphaneleri mevcuttu, fakat Constantin Nörrenberg’in
konuyla ilgili olarak kaleme ald›¤› “Halk Kütüphanesi.
Görevleri ve Refom2  bafll›kl› yaz›s›, 19. yüzy›l›n 80’li y›llar›ndan
beri devam eden ve özellikle birer dernek olarak kurulan
ba¤›ms›z Comenius Toplulu¤u gibi topluluklar taraf›ndan
desteklenen halk e¤itim hareketinin içinde yer alan kütüphane
reform hareketinin kurulufl belgesi olarak kabul edilir.3

Halk e¤itim merkezleri ve kamuya aç›k, herkesin kat›labildi¤i
konferanslar ile halk ve flehir kütüphaneleri ve bunlara ba¤l›
okuma salonlar›na halk e¤itimi aç›s›ndan yüklenen anlam
büyüktü. Burada özellikle Amerikan tarz› “Public Library”
örne¤ine güçlü bir yönelim söz konusuydu ve bu örnek
“birleflik kütüphane” konseptine dönüfltürüldü. Yeni tür bir
kütüphane ile kentlilerin tümüne, her tabakadan insana bilgi
ve okuma materyali sunulacakt›. Comenius Toplulu¤u’nun
1899 y›l›nda Alman kentlerinin mahalle heyetlerine yöneltti¤i
“Kitap salonlar› aç›n›z!” bafll›kl› ça¤r›s› ile ortaya ç›kan birtak›m
gayr› resmi inisiyatifler ile ayn› y›l içinde Prusya Kültür ve
E¤itim Bakan› taraf›ndan sa¤lanan belediye ve derneklerin
kurup üstlendi¤i kütüphanelere yönelik mütevaz› devlet
deste¤i de 19. yüzy›l›n sonuna denk gelmektedir.4  Bielefeld
Halk Kütüphanesi’nin kuruluflu da (1905) genifl çapl› halk
e¤itimine yönelik hassasiyetin artt›¤› bu döneme tekabül
etmektedir.5  ‹lerici, liberal, e¤itimli orta s›n›f›n yüklendi¤i
ba¤›ms›z halk e¤itim hareketine 1914 y›l›nda sosyal demokrat
iflçi hareketi ile sendika hareketinin oldukça iyi say›labilecek
e¤itim sistemi eklendi.6  Bu sistem 1918’den 1933 y›l›na dek
devam eden “Weimar Cumhuriyeti” döneminde de varl›¤›n›
korudu ve t›pk› belediye kütüphanecili¤i gibi geliflip serpildi.
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4 JOCHUM, Uwe: Kleine Bibliotheksgeschichte. Stuttgart 2 1999, S.158.
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Deutschland”. Archiv für Sozialgeschichte 36 (1976), S.135-204 içinde.



Burada tarihsel ayr›nt›lar›n tümünü vermek mümkün olmasa
da, halk kütüphanelerini ›rkç›, totaliter bir ideolojinin
hizmetkâr›na dönüfltüren Nazi döneminden ve bilhassa
1949’dan sonra Federal Almanya Cumhuriyeti’nde belediyeler
taraf›ndan yüklenilip iflletilen demokratik bir kütüphane
ortam›n›n tesis edildi¤ini ve bu ortam›n 1960 – 1990 y›llar›
aras›nda yo¤un bir geliflme süreci yaflad›¤›n› söyleyebiliriz.
Eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti’ndeki (DDR) flehir
belediyeleri ile daha küçük çapl› bölge belediyeleri
kütüphaneleri iki Almanya’n›n 1990 y›l›ndaki birleflmesinden
sonra devletin kontrolü ve merkezi vesayetten kurtulup
gerçek anlamda belediyelerin yönetimine verildi.7  Günümüzde,
Almanya’daki belediye kütüphaneleri demokratik e¤itim ve
bilgi kültürünün ö¤eleri aras›nda yer alsa da birçok flehirde
yo¤un maddi k›s›tlamalara maruz kalmakta 8  ve neredeyse
tüm bilgi kaynaklar›n›n dijital ortama aktar›lmas›yla tetiklenen
sonu belirsiz bir dönüflüm süreci yaflamaktad›r.

Belediye Arflivleri

Almanya’da, kamu kütüphanelerinin geliflim sürecinde oldu¤u
gibi, arflivleri - özellikle belediye arflivlerini - bir halk e¤itim
arac› olarak idrak eden bir süreç yaflanmad›. Arflivler yüzy›llar
boyunca bölgenin soylu veya ruhani yönetimine ait “belge
odalar›” idi ve iktidar mekanizmas›n›n bir parças›yd›. Resmi
belgeler, meclis tutanaklar› vb. evrak özel güvenlik önlemleri
alt›nda ve tabii ki kimsenin eriflip inceleyemeyece¤i flekilde
saklan›yordu. Arflivlerin demokratikleflmesi konusuna gelince;
ulusal birtak›m farkl›l›klara ra¤men ve merkezi yönetim
düzeyindeki arflivler ile di¤er idari düzeylerdekiler aras›nda
ortak bir standart olmasa da, 1789 Frans›z Devrimi’nin
arflivlerin geliflim süreci ve ifllevi aç›s›ndan bir dönüm noktas›
teflkil etti¤ini söyleyebiliriz. Arflivleri kamunun eriflimine açan
ilk yasa 1794 y›l›nda Fransa’da ç›kar›ld›. “‹nsan arfliv haklar›
beyannamesi” olarak da an›lan bu yasa, arflivlerin tarihsel
süreci içinde yüksek bir itibara sahiptir. 9  Zira bu yasayla
“Arfliv eriflimi bir vatandafll›k hakk›na dönüfltü.”10  1806 y›l›nda
Kutsal Roma Cermen ‹mparatorlu¤u’nun sona ermesi ve
soylu ile ruhban s›n›f›n›n imtiyazlar›n›n ço¤unun kald›r›lmas›yla
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7 Bkz.: “Kültür Bakanlar› Kurulu’nun halk kütüphanecili¤ine iliflkin üçüncü öneri raporu. Kültür Bakanlar› 
Kurulu’nun 9.9.1994 tarihli karar›”. KMK-Erg.-Lfg. 83, Nr. 2133 içinde.
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bir yay›n›nda geçmektedir.

10FRIEDRICH, Markus: Die Geburt des Archivs. Eine Wissensgeschichte. Münih, 2013, S.279



birlikte Almanya’da akademik arfliv araflt›rmalar› yo¤unluk
kazand›. Gerek kaynak bilgisi gerekse kaynak elefltirisi gibi
araçlar›n kullan›m›yla bu alan yöntemsel aç›dan da giderek
daha profesyonel bir düzeye ulaflt›. Kurulan bölgesel özellikli
tarih dernekleri arflivleri genellikle romantik çarp›tmalara
u¤ratt›klar› tarihsel olaylar›n kayna¤› olarak keflfettiler. Böylece
19 yüzy›l modern ulus devletlerinde belge mevcudiyetinin
merkezlerde toplanmas› ve arflivlerin, a¤›r aksak da olsa,
kamuya aç›lma süreci bafllad›.

1918/19 y›llar›nda kurulan ilk Alman cumhuriyetinin merkezi
bir ülke arflivinin kurulmas›n› desteklemesiyle bu tarih de
günümüze de¤in arflivcili¤in belirleyici bir dönüm noktas›
olarak kabul edilir-t›pk› 1794 ve 1806’da kaydedilen olaylar
gibi.11 Bu geliflmeler, farkl› flekillerde de olsa, belediye
arflivlerinde de gerçekleflmifltir.12  Kamuya aç›l›m, tüm
vatandafllar›n kolayca belgelere eriflebilmesi ad›m ad›m
gerçekleflen, tüm arflivler için geçerli olan yüzy›ll›k bir
süreçtir.13 Asl›nda arflivlerin kamuya aç›lmas› ve
demokratikleflmesi için gerekli yasal ve teknik koflullar 20.
yüzy›l›n sonu ile 21. yüzy›l›n bafl›nda geliflmifltir. Bir tarafta,
1988 tarihli Federal Arfliv Yasas›,14 eyaletlerin arfliv yasalar›
(Kuzey Ren-Vestfalya’da oldu¤u gibi) ya da 2006 tarihli
Federal Bilgi Edinme Özgürlü¤ü Yasalar›15  ve Kuzey Ren-
Vestfalya’n›n Bilgi Edinme Özgürlü¤ü Yasas›16  gibi yasal
düzenlemeler bulunmaktad›r. Kaynaklar›n dijital ortama
aktar›m› ve internet üzerinden yay›mlanmas›na yönelik
olanaklar da bu yasal koflullar›n teknik karfl›l›¤›n› oluflturur.
Yasal koflullar ile teknik olanaklar›n yan›na bir de üçüncü
bir husus eklemek gerekir: Arfliv görevlilerinin vatandafllar›n
tümüne hizmet vermeye istekli olmalar›. Bu husus kendini
gençlere yönelik düzenlenen arfliv pedagojisi çal›flmalar›nda
da göstermektedir.17
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11REININGHAUS, Wilfried: “Archivgeschichte. Umrisse einer untergründigen Disziplin“. Archivar. 61 (2008),
H.4, S. 352 içinde. Nasyonal sosyalizmin hüküm sürdü¤ü 1933-1945 aras› y›llar arfliv tarihinin özel ve 
u¤ursuz bir dönemini oluflturmaktad›r; ancak burada bu konu daha yak›ndan ele al›nmayacakt›r.

12 RATH, Jochen: “Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek. Vom „Chaos verstaubter Akten“ zur 
Transparenz historischer Informationen“. BEAUGRAND, Andreas (Haz.): Stadtbuch Bielefeld. 1214-2014.
Bielefeld, 2014, S.714-719 içinde.

13 SCHENK, Dietmar: “Aufheben, was nicht vergessen werden darf.“ Archive vom alten Europa bis zur 
digitalen Welt. Stuttgart, 2013, S.106
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kendinigöstermifltir. 15 Federal Almanya Cumhuriyeti’nin bilgi edinme özgürlü¤ü yasas› 
(Informationsfreiheitsgesetz – IFG). http://www.gesetze-im-internet.de/ifg/

16 Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin bilgi edinme özgürlü¤ü yasas›  (Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-
Westfalen - IFG NRW). https://recht.nrw.de/lmi/owa/pl_text_anzeigen?v_id=4820020930120743668

17SCHENK 2013, S.107; RATH, Jochen: “Mittendrin oder nur dabei? Ein Praxisbericht über Chancen und 
Grenzen von Kooperationen des Stadtarchivs Bielefeld“. Archivpflege in Westfalen-Lippe 73(2010),
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Günümüzde Kütüphane ve Arflivler

Özel mesleklerin ve geleneklerin oluflmas›na vesile olmufl
kütüphane ve arflivlerin oluflum ve geliflim hatlar› burada
mecburen ana hatlar›yla, basitlefltirilerek anlat›lm›flt›r. Bu
geliflim hatlar› vatandafllar›n›n enformasyon ve medya
özgürlü¤ünü teminat alt›na alan - ve özellikle Federal Almanya
Cumhuriyeti örne¤inde oldu¤u gibi - bireye kiflisel bilgilerinin
kullan›m›n› kendi bafl›na tayin etme hakk›n› yasalarla koruyup
garantileyen ça¤dafl, demokratik hukuk devletiyle
kesiflmektedir. Konuya demokrasinin tarihsel ve kuramsal
yönünden bak›ld›¤›nda, her tür bilgiye eriflimleri olan
kütüphaneler ve özellikle devletin ve yerel teflekküllerin
yönetsel ve idari eylemlerini yans›tan arflivlerin demokratik
devletleri di¤erlerinden ay›rt eden fleffafl›k kurallar›na uyduklar›
söylenebilir. Önce sadece birer bellek kurumu olarak
tasarlanm›fl olan arfliv ve kütüphaneler demokrasinin ve
internetin koflullar› içinde büyük de¤iflimlerden geçmektedir.
Her ikisi de aç›kl›k ilkesine ba¤l›d›r. Küreselleflen dünyam›zda
belediye arflivleri bir yerin ve orada yaflayan insanlar›n
oluflmufl kimli¤ini ve yerel bak›fl aç›s›n› belgelemek ve
yaflatmak gibi özel bir f›rsata sahiptirler.

Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Devlet Yap›s›n›n
Temel Özellikleri

Almanya’n›n anayasal ve idari yap›s›n› dikkate almadan bu
ülkedeki arfliv ve kütüphanelerin yasal temellerini anlamak
mümkün olmayacakt›r.18  Bir cumhuriyet ve hukuk devleti
olarak Almanya yasama, yürütme ve yarg›’dan oluflan
klasikleflmifl erk ayr›l›¤› ile birlikte federatif yap›s›ndan ötürü
federal hükümet, 16 eyalet ve belediyeler düzeyinde yatay
bir görev paylafl›m›na tabidir. Bu düzeyler aras›nda cereyan
eden ve her defas›nda dengelenmesi gereken yetki karmaflas›
- “ince yetki çekiflmeleri” - zaman zaman Federal Anayasa
Mahkemesi taraf›ndan karara ba¤lan›r. Siyasal bilimde yasama
ve yürütmenin bu flekildeki da¤›l›m› “çok düzeyli yönetiflim”
olarak adland›r›lmakta veya bu olgunun kritik yönlerini
vurgulayan sistemsel bir “politik a¤”dan bahsedilmektedir.
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18Bkz. PILZER, Harald: “„Library politics“ und „Library policy“ im föderativen Staat. Eine Skizze“. HAUG, 
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2003 – 2009 y›llar› aras›nda toplanan federalizm komisyonlar›
bu a¤›n çözü(m)l(en)mesi ve yeni düzenlemelerin
oluflturulmas› için bir araya geldiyse de flu ana kadar bu
konuda önemli bir baflar› kaydedilmemifltir.19  Federalizm
olgusunun incelenmesini burada daha ileriye götürmeye
gerek yoktur, zira kültürün korunmas› alan›nda s›n›rlar
nispeten net bir biçimde çizilmifltir. Bu s›n›rlar ancak federal
birli¤in belediyelere, yani flehir ve ilçelere yönelik teflvikleri
ve maddi katk›lar› gündemde oldu¤unda silikleflir. Hangi
durumda çat›flma yaflanaca¤› bazen daha en bafltan bellidir.

Federal Hükümet Düzeyi

Federal Almanya Cumhuriyeti’nin federatif yap›s› içinde
federal hükümet öncelikle maliye ve iktisat politikas›, d›fl
politika, Avrupa Birli¤i iç iliflkileri, iç politika, iç güvenlik,
adalet politikas› ve ülke savunmas› alanlar›nda görev üstlenir.
Anayasa gere¤ince ve anayasan›n genel kapsam› dahilinde
federal hükümet vatandafllar›na eflit yaflam koflullar› sa¤lamakla
yükümlü oldu¤u için esas itibariyle aile, sa¤l›k, sosyal ve
istihdam politikas› ana görev alanlar›d›r. Bilim politikas› ve
bilimin teflviki alanlar›nda federal hükümet faaliyetlerini
e¤itim ve bilimden sorumlu eyaletlerle iflbirli¤i içinde yürütür.
Federal hükümetin kültür politikas› da benzer flekilde
düzenlenmifltir. Federal Hükümetin Kültür ve Medyadan
Sorumlu Bakan› do¤rudan kendi görev alan›na giren
kurumlardan sorumludur: Örne¤in Federal Arfliv ve “Eski
Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin Devlet Güvenlik
Teflkilat› Belgeleri Federal Dairesi (BStU) 20” gibi. Yasal
denetim, ilgili bir kanun ile Frankfurt/Main ve Leipzig
kentlerinde kurulmufl olan Alman Ulusal Kütüphanesi
üzerinden ifa edilir. Kültürü Koruma Yasas›’n›n revizyonu
ve federal yönetimin teflvik programlar› gibi genel yasal
planlamalar d›fl›nda kültür politikas›n› do¤rudan
yönlendirmeye yönelik baflka herhangi bir araç yoktur. Genel
yasal çerçeveyi flekillendirme yetkisi federal yönetimdedir.
Federal yönetim örn. telif haklar› yasas› üzerinden veya kitap
sat›fl fiyatlar›n› sabitlemek21 suretiyle finans politikas›
uygulayarak piyasaya müdahale edebilir. Daha önce de ifade
edildi¤i gibi federal yönetimin yetkisi kültür iflleriyle ilgili
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19Bkz. SCHELLER, Henrik: “Der „erschöpfte Föderalstaat“. Reformdebatte und Verfassungsrealität in 
Deutschland”. APuZ – Aus Politik und Zeitgeschichte 65 (2015) H.28-30, S.17-23 içinde.

20 Federal Hükümetin Kültür ve Medyadan Sorumlu Bakan›:  
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staatsministerAmt/organisation/_node.html

21 Kitap sat›fl fiyatlar›n›n sabitlenmesine iliflkin yasa  (Buchpreisbindungsgesetz). http://www.gesetze-im-
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genel kurallar çerçevesiyle s›n›rl›d›r. Örne¤in daha alt
kademede yer alan eyalet ve belediyeler için uyulmas› zorunlu
hükümler içeren bir “Federal Kültür Yasas›“ yoktur. 2007
y›l›nda Federal Almanya Parlamentosu’nda oluflturulan
araflt›rma komisyonunun “Almanya’da Kültür” adl› araflt›rma
raporundaki “Federal Kütüphane Yasas›“ talebinin federatif
devlet yap›s›ndan ötürü baflar›s›zl›¤a u¤ramas› çok do¤ald›.22

Ama bu konuya afla¤›da dönece¤iz.

Eyaletler ve Kent Eyaletleri  – Federal Konsey Düzeyi

Federal Almanya Cumhuriyeti’nde e¤itim, bilim ve kültür
iflleri 16 eyalet ve kent eyaletinin etkinlik alan›na girer. ‹ç
güvenlik ve adalet gibi klasikleflmifl sorumluluk alanlar›
yan›nda e¤itim, bilim ve kültür eyaletlerin “demirbafllar›”
say›l›r. Birçok eyalet anayasas›nda Kuzey Ren Vestfalya eyaleti
anayasas› 18. maddesinde yer alan cümlelere benzer ifadeler
yer al›r: “Kültür, sanat ve bilim eyalet ve belediyeler taraf›ndan
korunur ve teflvik edilir.” Veya “... sanatsal, tarihsel, kültürel
ve do¤al an›tlar da eyaletler, belediyeler ve belediye birliklerinin
korumas› alt›ndad›r.” 23  Yani, genelde arfliv ve kütüphanelerin
yetki ba¤lam›nda dâhil oldu¤u kültür ifllerinin yerel
yüklenicilerle uyum içinde desteklenmesi eyaletlerin öncelikli
görevleri aras›nda yer al›r. Arfliv ve kütüphanelerin yan›nda
her ikisinden çok daha maliyetli olan tiyatrolar, operalar,
müzeler ve sanat koleksiyonlar› ayn› bafll›k alt›nda toplan›r.
Federal yönetimin, eyaletlerin ve belediyelerin gerçekleflmifl
maddi katk›lar› dikkate al›nd›¤›nda eyalet ve belediyelerin
konumu derhal fark edilir: “2012 y›l› için yap›lm›fl olan ön
hesaplamalara göre eyaletlerin finansman pay› %40,3 (3,8
milyar Avro), belediyelerin finansman pay› %45,9 (4,4 milyar
Avro) seviyesindedir. Federal yönetim finansman pay›n›
%13,8’e (1,3 milyar Avro) yükseltmifltir.”24

Federal Almanya Parlamentosu’nun yukar›da bahsi geçen
2007 tarihli Alman kültür hayat›n› göz önüne seren yüzlerce
sayfal›k araflt›rma raporunda Alman belediye kütüphanecili¤inin
flekillendirilmesine yönelik iddial› bir tavsiye yer almaktad›r:
“Araflt›rma komisyonu, eyaletlere, kamuya aç›k kütüphanelerin
görev ve finansman›n› kütüphane yasalar›yla düzenlemelerini
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tavsiye eder. Kamuya aç›k kütüphaneler iste¤i ba¤l› de¤il,
zorunlu bir vazife olmal›d›r.25  Federal Almanya Cumhuriyeti’nin
en yüksek yasama organ› olan Federal Parlamento’nun bu
ifadesi bir niyetin apaç›k d›flavurumu olarak okunabilir. Fakat
federatif yap›ya iliflkin daha önce verilen k›t bilgilerden sonra
bile bu ifadenin do¤rudan eyalet ve belediyelerin kültür
ifllerine müdahale etti¤i anlafl›lacakt›r. Eyaletler kamuya aç›k
kütüphaneleri zorunlu bir vazife olarak kabul etme fikrini
neredeyse hiç alg›layamazken, belediyeler bu konuda daha
da fazla zorlanm›fllard›r. 26

Belediyeler ve Yerel ‹dare Düzeyi

Federal Almanya Cumhuriyeti’nde yerel idareler anayasal
konumdad›r. Yerel idareler eyaletler taraf›ndan denetlendi¤i
için eyaletler yerel idarelerin üst idare makamlar›d›r. Anayasan›n
28. maddesinde sadece eyalet anayasalar›n›n federal anayasayla
uyumlulu¤u tespit edilmez, yerel idarelerin öz sorumluluk
esas› da tarif edilir ve eyalet anayasalar›n›n bu esasa uymalar›
zorunlu k›l›n›r: “Belediye ve köylerine, yasalar›n çerçevesi
içerisinde, kendi sorumluluklar›n›n temelinde yerel toplulu¤un
tüm ifllerini düzenleme hakk› verilmelidir.” 27  Örne¤in Kuzey
Ren-Vestfalya Yerel ‹dareler Yönetmeli¤i’nin 8. maddesi
zorunlu olmayan vazifeler kapsam›nda belediyelere”... eyalet
nüfusunun ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar›n›n
giderilmesi için gerekli kurulufllar› tesis etme“ yönünde iflaret
eder.28 Belediye, ilçe ve köylerin neredeyse tüm kültür tesisleri
ve özellikle (genellikle halk›n takdirini almada ön saflarda
iken flöhretleri aç›s›ndan arka s›ralarda seyreden) kamuya
aç›k kütüphaneler de bu kapsamda yer al›r.

Belediye Kütüphane ve Arflivlerinin Yasal Temelleri

1988 y›l›nda kararlaflt›r›lan Federal Arfliv Yasas› arflivlerin
sadece bilimsel de¤il, her türlü araflt›rmaya aç›k olmalar›
yönünde at›lan ad›mlardan biriydi. 1952 y›l›nda kurulan
Federal Arfliv ile yasan›n ç›kart›lmas› aras›nda ne de olsa 30
y›ldan fazla bir süre geçmifl, geçen süre içinde kiflisel ve
resmi verilerin korunmas›na, esas itibariyle de her vatandafla
arflivlere eriflim hakk› verilmesine iliflkin yo¤un bir tart›flma
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25 Nihai rapor (bkz. 22. dipnot), S.132
26 Alman fiehirler Birli¤i. fiehirlerin Gözünden Almanya’da Kültür. 2009. 

http://www.staedtetag.de/imperia/md/content/dst/kultur_in_deutschland.pdf
27 Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasas› (yürürlükteki versiyon). http://www.gesetze-im-internet.de/gg/
28 Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Belediye Yasas› (GO NRW), 14 Temmuz 1994 tarihli versiyon

https://recht.nrw.de/lmi/owa/pl_text_anzeigen?v_id=2320021205103438063



ortam› oluflmufltu. Federal arflivin konuyla ilgili ifadesi flöyle29:
“Esas itibariyle herkesin federal arflivdeki 30 y›ldan fazla
geride kalan geçmifle ait belgelere eriflim hakk› vard›r. Yasa
metni, kifliselli¤in korunmas›na iliflkin temel haklar ile bilim
ve bilgi edinme özgürlü¤ü aras›nda sa¤lanm›fl bir dengenin
ürünüdür.” 90’l› y›llar›n ortalar›ndan bu yana eyalet ve kent
eyaletlerinin ço¤u arfliv içeri¤inin muhafaza edilmesine ve
eriflime iliflkin düzenlemelere sahipler.

2010 Y›l›nda Yürürlü¤e Giren “Kuzey Ren-Vestfalya
Eyaletinde Kamusal Arfliv ‹çeri¤inin Korunmas›na ve
Kullan›m›na ‹liflkin Yasa”

Büyük olas›l›kla kanun koyucunun ana maksad› öncelikle
biriken yaz›l› belgeleri koruyarak hukuksal güvencenin
sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak olmufltur. ‹dari faaliyetlerin
fleffafl›¤›, anlafl›l›rl›¤› ve denetlenebilirli¤i demokratik hukuk
devletinin temel koflullar› aras›nda yer al›r. Öte yandan
eriflime aç›kl›k demokrasi fikri aç›s›ndan herkes için önemliydi.
Tarih araflt›rmalar› ve tarihi politik e¤itim deste¤i ise önemsiz
olmamakla birlikte ikincil plandayd› denebilir. Arfliv yasalar›
öncelikle do¤rudan geçerli olduklar› alanlarda, ilgili devlet
arflivlerinin kurulmas›n› ve belge teslim ile muhafaza flartlar›n›
düzenler. Bunun ötesinde eyalet arfliv yasalar› sadece kanun
koyucunun/eyalet kanun koyucusunun yükümlülüklerini
tarif etmekle kalmay›p bilakis alt kademede yer alan
belediyelere de kendi sorumluluk alanlar› içinde biriken
geleneksel ve dijital arfliv malzemesiyle ilgili apaç›k talepler
yönelterek bir yasan›n klasik rolünü de yerine getirirler. Bu
nedenle yasa metninde Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin devlet
arflivleri ile belediye arflivleri aras›nda net bir ay›r›m yap›l›r.30

Materyalin uzmanlar taraf›ndan muhafazas› ve s›n›fland›r›l-
mas›ndan eriflilirli¤inin sa¤lanmas›na, bilimsel araflt›rma ve
tarihi politik e¤itim çal›flmalar›n›n deste¤ine kadar eyalet ile
belediye arflivleri aras›nda görev bak›m›ndan genifl çapl› bir
örtüflme söz konusu olsa da belediye arflivlerinin teknik ve
özellikle personel donan›m› konusunda herhangi bir beyanda
bulunulmam›fl, bir standart saptanmam›flt›r. Bu, tamamen
belediyelere kalm›fl bir konudur. Böylelikle arflivlerin kurulmas›
ve arfliv materyalinin korunmas› belediyelerin asli görevleri
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29 Federal Arfliv. Halkla ‹liflkiler. Federal Arfliv Yasas›’n›n 25. Y›l›. 
https://www.bundesarchiv.de/oeffentlichkeitsarbeit/meldungen/03312/index.html.de

30 Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti‘nin halka aç›k arfliv malzemesinin korunmas› ve kullan›m›na yönelik yasas› 
(Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchivG NRW) 16 Mart 2010 tarihli versiyon. 
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=221&bes_id=13924&menu=1&
sg=0&aufgehoben=N&keyword=archivgesetz#det320561



aras›nda yer al›r. Bu sorumlulu¤un kapsam›, maliyeti ve
yerine getirilmesi ise ilgili belediyelerin gücüne ba¤l›d›r. Bu
yüzden pratikte flehir kütüphaneleri aras›nda oldu¤u gibi
flehir arflivleri aras›nda da büyük farkl›l›klar ortaya ç›km›flt›r.

Eyaletlerin Kütüphane Yasalar›

Federal Almanya Parlamentosu’nun yukar›da bahsi geçen
kültür araflt›rma raporunun etkisiyle baz› eyaletler 2008
y›l›ndan itibaren kütüphane yasalar› ç›kartm›flt›r: Thüringen
(2008), Hessen (2010), Saksonya-Anhalt (2010) ve Rheinland-
Pfalz (2014). Almanya’n›n en kuzeyinde yer alan Schleswig-
Holstein eyaletinde kütüphane yasas›yla ilgili görüflmeler
halen devam etmektedir. Ancak yukar›da s›ralanan eyalet
yasalar›n›n hiç birinde kamuya aç›k kütüphane belediyenin
mecburi bir görevi olarak tan›mlanmaz. 2008 y›l›nda Saksonya
eyaleti taraf›ndan ç›kart›lan “Kültür Bölgeleri Yasas›” ile
belediye kütüphanelerinin de teflviklerden yararlanmas›
kararlaflt›r›lm›fl olsa da bu yasa belli bir alana yönelik bir
yasal düzenleme veya bir kütüphane yasas› de¤ildir. Benzer
bir durum Kuzey Ren-Vestfalya’da söz konusudur. Burada,
geçen yüzy›l›n 50’li y›llar›ndan bu yana konjonktürel
de¤iflikliklerle birlikte bir kütüphane yasas› görüflüldü¤ü ve
eyalet meclisinde s›k s›k konu edildi¤i halde 31  son raddede
eyalet politikas› farkl› bir yoldan gitmeyi tercih etmifl, 2014
y›l›nda genel kapsaml› bir kültür teflvik yasas›32 ç›kart›lm›flt›r.
Bu yasa öncelikle eyalet genelinde kurumlar›n düzenledi¤i
kültür etkinliklerinin tüm biçimleri (tiyatrolar, müzeler,
kütüphaneler, sosyokültürel merkezler, vs.) ile kültürel
e¤itimin teflvikini düzenler. Yasada kütüphaneler ayr› bir
maddede ele al›nmaktad›r. Bu düzenlemenin yarar› ve avantaj›
fludur: Kütüphanelere yönelik teflvik daha önce salt idari bir
hükümden ibaret iken art›k yasal bir temele oturtulmufltur.
Fakat bu düzenlemeye ra¤men yine de tam bir güvence
sa¤lanamam›flt›r, zira eyaletin belediyelerin kültür ifllerine
yönelik teflvikleri zorunlu de¤ildir ve birtak›m finansal flartlara
ba¤l›d›r.

Zaten eyalet ödeneklerini gözde büyütmemekte yarar var.
17 milyon nüfuslu, 270  kütüphanenin bulundu¤u Kuzey
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31 MITTERMAIER, Bernd: Nordrhein-westfälisches Bibliotheksgesetz –ein Trauerspiel in vielen Akten und in 
vielen Zitaten. Bibliothekskongress. Leipzig, 2013. https://opus4.kobv.de/opus4-bib-

info/files/1562/Bibliothekskongress_2013a.pdf . Ayr›ca bkz.: PILZER, Harald: “Vom Bibliotheksgesetz zum
Kulturfördergesetz. Neue Wege der Kulturpolitik in Nordrhein-Westfalen?“ Bibliotheken: Wir öffnen Welten.
103. Deutscher Bibliothekartag. Bremen, 2014. o-bib. Das offene Bibliotheksjournal. Sonderband 1, S. 1- 

9 içinde ve online: https://www.o-bib.de/article/view/2014H1S1-9
32 Kuzey Ren-Vestfalya’da kültür, sanat ve kültürel e¤itimin geliflimi ve desteklenmesine iliflkin yasa

(KFG NRW). https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/mfkjks/kulturfoerdergesetz-
nrw/1896



Ren-Vestfalya’da kütüphaneler için belediyelerin toplam
bütçesinden yaklafl›k 198 milyon Avro harcanm›flt›r. 33  Bu
rakam›n yan›nda eyaletin yaklafl›k 6 - 8 milyon Avro’luk
teflviki oldukça mütevaz› kal›yor. Böylelikle, k›s›tl› maddi
imkana sahip çok say›da belediyede oldu¤u gibi büyük bir
rahatlama söz konusu olam›yor.

Belediye Arfliv ve Kütüphanelerinin Görev ve
Hizmetleri-Bielefeld Örne¤i

fiehir Kütüphanesi, fiehir Arflivi ve Eyalet Tarihi
Kütüphanesi Dairesi

Dairenin Kuruluflu
2006 y›l›nda yürürlü¤e giren bir idari yönetmelik de¤iflikli¤iyle
o ana kadar otonom birer daire konumunda olan fiehir
Kütüphanesi ile fiehir Arflivi/Eyalet Tarihi Kütüphanesi bir
müdürlü¤e ba¤l› tek daire haline getirildi. Kurumlar›n ve
yürüttükleri görevlerin kendine özgü karakterinin bu yap›
içinde bulan›klaflmamas› için, kamuya karfl› da iki ayr› kurum
fleklindeki yap› muhafaza edildi. Her iki kurumun ayr› bütçeler
vard›r. Her birinin kendisine ait logosu, halkla iliflkiler
faaliyetleri ve internet sitesinin olmas›34  kurumlar›n
karakterlerini muhafaza etme talebini vurguluyor. Böylelikle,
örn. bir Kütüphane Yönetim Sistemi’nin ortak kullan›m› gibi
kendi aralar›nda gerçeklefltirdikleri her türlü kooperasyona
ra¤men, her birinin kurumsal bir kiflilik oluflturmas› ve bu
kurumsal kiflili¤i korumas› mümkün oluyor. Her iki kurumun
birbirinden ayr›, oldukça özelleflmifl bir kullan›c› kitlesine
hitap etti¤i dikkate al›nd›¤›nda bu hususun önemi daha iyi
anlafl›l›yor. “Zorunluluk” flemas›ndan yola ç›k›ld›¤›nda kuruluflu
zorunlu olan bir belediye teflekkülünün gönüllü bir teflekkül
ile irtibatlanmas› ilk bak›flta garip kaçabiliyor. Bölgesel tarih,
biri zorunlu di¤eri zorunlu olmayan iki birimden oluflan
“fiehir Arflivi ve Eyalet Tarihi Kütüphanesi”ni hem içerik hem
uzmanl›k alan› aç›s›ndan bir araya getiriyor ve gündelik
iflleyifl içinde böyle bir ikilemden hemen hemen hiç
etkilenmedi¤i görülüyor. 2012 y›l›nda fiehir Kütüphanesi,
fiehir Arflivi ve Eyalet Tarihi Kütüphanesi Bielefeld’de Neumarkt
adresindeki modern bir yerleflkeye tafl›nd›klar›nda bu yeni
yap›lanman›n as›l olumlu etkisi ortaya ç›km›flt›r. Binan›n
sundu¤u çok say›daki çal›flma alanlar›ndan, modern bilgi
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33 Alman Kütüphane ‹statisti¤i. https://www.hbz-
nrw.de/dokumentencenter/produkte/dbs/archiv/auswertungen/oeb_laender_13.pdf

34 www.stadtbibliothek-bielefeld.de; www.stadtarchiv-bielefeld.de



ifllem altyap›s› ve donan›m›ndan, ortaklafla kullan›lan sergi,
konferans ve seminer mekânlar›ndan her iki kurum da
yararlanmaktad›r. Aksi taktirde arfliv ve her iki kütüphane
için zemin alt› katlar›nda tesis edilen konservasyon taleplerine
uygun mekanlar›n ayn› kalitede iki farkl› yerde kurulmas›
gerekecekti.

2009 y›l›nda belediyenin karar vericilerine Bielefeld Neumarkt
adresinde, eskiden “Amerika Evi” olarak bilinen yeni binaya
iliflkin bir öneri metni sunulmufltu. Metinde, genifl medya
olanaklar›na sahip, ö¤renme, çal›flma ve iletiflim olanaklar›
bol modern bir “Bilgi ve fiehir Tarihi Evi”nin bu binayla
hayata geçirilebilece¤i belirtiliyordu. Yani k›sacas› bir “vatandafl
kütüphanesi” ya da bir “vatandafl evi”. 35
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35 PILZER, Harald/ RATH, Jochen: Thesen zum neuen Standort

Dairenin Yap›s›

Daire 420
* fiehir Kütüphanesi, fiehir Arflivi ve Eyalet Tarihi

Kütüphanesi Yönetimi

420.01
* ‹dare

420.1
* fiehir Kütüphanesi

Yönetimi

420.11
* Merkez

Kütüphane

420.12
8 semt

kütüphanesi

420.2
* fiehir Arflivi/Eyalet Tarihi
Kütüphanesi Yönetimi

* Arfliv, arfliv
pedagojisi

* Eyalet Tarihi
Kütüphanesi

* Ça¤dafl tarih
dokümantasyonu/Görsel

dokümantasyon

Ortak idare departman›, ortak daire yönetimi alt›nda faaliyet
göstermektedir. Bunlar› uzmanl›k departmanlar› takip eder.
Y›ld›zla (*) iflaretlenmifl hizmetler ortak mekanda
yürütülmektedir. Böylece amaca uygun ve ifllevsel bir
merkezileflme gerçeklefltirilebilmifltir. Bielefeld Neumarkt
adresinde yer alan merkezde kamuya aç›k ve kapal› alanlar›n
toplam› yaklafl›k 10.000 metrekaredir.



1

1.394.609 

9

yakl. 55.000
yakl. 50.000
yakl. 7.000
metretül

199.306

3.992
5.906
116

28

36 Tüm say›lar 2015 y›l› raporlar›ndan al›nm›flt›r. https://www.stadtbibliothek-bielefeld.de/open/Wir-%C3%BCber-
uns/Gesch%C3%A4ftsberichte ve https://stadtarchiv-bielefeld.de/Wir-%C3%BCber-uns/Gesch%C3%A4ftsberichte

Rakamsal veriler: personel, mali durum, ciro 36

Tablodaki de¤erler bir aç›klama gerektiriyor. Buradaki
rakamsal verileri iki departman›n birbiriyle rekabeti olarak
de¤il, bilakis ana okulu ö¤rencileriyle ilgilenmekten kent ve
bölge tarihi araflt›rmalar›na kadar uzanan genifl bir hizmet
yelpazesini karfl›layan tek organizasyona ba¤l› iki departman›n
birbirini bütünleyen faaliyetleri olarak yorumlamak gerekir.
Yani flehir sakinlerine verdikleri hizmetler aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda faaliyetlere birbirinden ayr› de¤il, toplamda
bakmak gerekir. Yukar›daki rakamlar›n ard›nda farkl›
yo¤unluktaki süreçler ve farkl› nitelikteki ifllerin bulunmas›
istatistiksel sunumlar›n ortak sorunudur.

420.1 fiehir
Kütüphanesi

420.2 fiehir
Arflivi/Eyalet

Tarihi
Kütüphanesi

1 merkez kütüphane,
8 semt kütüphanesi

5.602.206 

45 + yakl. 120
“kütüphane gönüllüsü”

yakl. 330.000
yakl. 170.000

yakl. 38.000 e-kitap
+ 4.000 süreli yay›n

830.573

561.296
1.418.745

994

Mekânlar

Toplam maliyet

Kadro

Aç›k raf koleksiyonu
Nadir eserler

Evrak

Çevrimiçi

Sanal kullan›mlar
‹nternette Bielefeld
tarihi: „Historischer

RückKlick“
eriflim say›s›
Ziyaret say›s›

Ödünç alma say›s›
Okuma al›flkanl›¤›n›n
teflviki dahil çeflitli

etkinlikler



29

37 RATH, Jochen: “Quellen zur Familienforschung im Stadtarchiv Bielefeld“. Ravensberger Blätter. 2012, 2.H.,
S.52-61 içinde.

38 ‹nternette Bielefeld tarihi: Historischer RückKlick. https://stadtarchiv-bielefeld.de/HRK/01032016

fiehir Arflivi ve Eyalet Tarihi Kütüphanesi

Her iki kurumdan talep edilenler ve verdikleri hizmetler
incelendi¤inde iki departman aras›ndaki farklar ve uyuflmalar
netlefliyor. fiehir arflivi tan›m› ve yasa gere¤i belediyenin arfliv
materyalini uzman personel deste¤iyle seçmek, kataloglamak
ve eriflimini sa¤lamakla görevli, Bielefeld Belediyesi’nin arfliv
merkezidir. Medeni durum bilgilerinin (do¤um, evlenme,
vefat) arfliv kayd› ve kulland›r›lmas› arfliv çal›flmalar›n›n büyük
bir k›sm›n› oluflturmaktad›r. Yasal yönerge de¤iflikli¤iyle
birlikte ileri yafl gruplar›na ait medeni durum bilgileri art›k
belediye arflivlerinde muhafaza edilmektedir. fiehir arflivleri
ayr›ca bu sayede kiflisel araflt›rmalar yürüten birçok aile tarihi
araflt›rmac›s› için cazip mekanlar haline gelmifltir. 37  fiehir
arflivi, kent ve bölge tarihi aç›s›ndan önem arz ettikleri
taktirde, flirket arflivleri veya siyasi organizasyonlar›n arflivleri
gibi özel miras› da bünyesine kabul eder. Buna bir de Eyalet
Tarihi Kütüphanesi’nin ilgili materyali eklenir. Burada öncelikle
dernek ve organizasyonlar›n ç›kard›¤›, yay›n ve kitapç›l›k
dünyas›n›n d›fl›nda kalan arma¤an kitaplar gibi kaynaklar
söz konusudur. Bunlar ço¤u zaman flehir tarihine ait konular›n
tek yaz›l› kaynaklar›d›r. fiehir arflivi ayr›ca Bielefeld Üniversitesi,
okullar, bölgesel tarih dernekleri ve araflt›rma projeleriyle de
çok yo¤un, canl› bir iflbirli¤i içindedir. 2007 y›l›ndan bu yana
Bielefeld flehrinin tarihini internet üzerinden inceleme olana¤›n›
veren “Historischer Rückklick” adl› online hizmet yo¤un ilgi
ve takdir görmektedir.38

fiehir Kütüphanesi

Bielefeld fiehir Kütüphanesi, Bielefeld Belediyesi’nin zorunlu
olmadan hayata geçirdi¤i bir kuruluflu olarak bir kütüphaneden
beklenen tüm klasikleflmifl hizmetleri yerine getirmektedir.
‹çtüzü¤ü gere¤i kütüphane genel e¤itim, okul ve meslek için
gereken ve bofl zaman› de¤erlendirmeye yönelik bilgileri
mümkün oldu¤unca genifl, güncel bir formatta ve gerek
içerik gerekse medya olanaklar› aç›s›ndan k›s›tlamas›z,
sansürsüz bir flekilde, yafl, köken ve e¤itim düzeyi ay›rt
etmeksizin flehrin tüm vatandafllar›na sunmak zorundad›r.
Kütüphane, kaynaklar›n› seçme özgürlü¤üne sahiptir ve bu
konuda, örne¤in Çocuklar› ve Gençleri Koruma Kanunu gibi
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yasal düzenlemeler d›fl›nda baflka bir yönetmeli¤e ba¤l›
de¤ildir. Bu yaklafl›m›yla kütüphane, demokratik bir ilke
olan ve Almanya’daki kültür politikas› tart›flmas›n› uzun süre
flekillendirmifl bulunan “herkes için kültür” ilkesini takip
eder. Belediye kütüphaneleri de dahil olmak üzere
kütüphanelerin son y›llarda internet ve dijitallefltirmenin
etkisiyle yaflad›¤› ifllevsel ve biçimsel de¤iflimi (örn. 7/24 aç›k
kütüphaneler) burada aç›klamaya gerek yok. Ancak yine de
k›sa bir geçmifli olan bu de¤iflimin üç yönünü burada
belirtelim: Kamuya aç›k kütüphaneler giderek artan oranda
aktif arac›l›k ifllevi üstlenmekte, okullar ve ana okullar›yla
yo¤un iflbirli¤i içinde çal›flmaktad›rlar. Kütüphaneler, yine
artan oranda, okul, ifl yeri ve mesken d›fl›nda bireyin “üçüncü
mekan›” olma iddias›ndad›r – bu da mekansal aç›dan yeni
konseptler gerektirmektedir. Son olarak da flu önemli noktay›
belirtmek gerekiyor: Belediye kütüphaneleri kent nüfusuyla,
“topluluklar›yla” ve sivil toplumun trendleriyle yak›n temas›n›
kaybetmemelidir.

Kütüphane ve Arflivlerin Kentsel Karar Organlar›yla
Ba¤lant›lar›

Son olarak kütüphane ve arflivin kentsel karar organlar›n›n
oluflturdu¤u yap› içindeki konumuna bakal›m. “fiehir
Kütüphanesi, fiehir Arflivi ve Eyalet Tarihi Kütüphanesi
Dairesi”nin gerek zorunlu k›sm› (yani “zorunlu olmayan”
kütüphane ile ba¤lant›l› flehir arflivi) gerekse zorunlu olmayan
k›sm› (yani flehir kütüphanesi) belediye meclisinin tahsis
etti¤i bütçeye ba¤l›d›r. Belediye meclisi ve Bielefeld flehrinin
en üst düzey idare amiri, yani Büyükflehir Belediye Baflkan›,
Bielefeld’in oy kullanma hakk›na sahip sakinleri taraf›ndan
seçilirler. Belediye meclisi Bielefeld flehrinin kültürel
meselelerinin yürütülmesi amac›yla bir kültür heyeti oluflturur.
Belediye meclisi tiyatro, müze, kütüphane, arfliv ve halk
e¤itim merkezi gibi kültür kurulufllar›n›n iflleyiflini gözetip
denetleyen kültürden sorumlu bir müdür tayin eder. Kültür
kurulufllar›n›n faaliyet raporlar› veya bütçe gibi tüm önemli
meseleleri kültür heyetinde görüflülür. Yani kültürden sorumlu
müdürün yan›nda kültür heyeti de belirleyici bir mercidir.
Kültür kurulufllar› eyaletin teflviklerinden çok belediye
ödeneklerine ve dolay›s›yla flehrin mali konjonktürü ve
bütçesine ba¤l›d›rlar.
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Sonuç

Demokrasi, temel hak ve özgürlükler için kesintisiz mücadeleyi
gerektirir. Bilgi edinme özgürlü¤ü ve serbest medya bu
özgürlü¤ü temsil eder; flehir toplumu ve yerel oluflumlar
toplumsal kimliklerinin onaylanmas›na ve tarihsel köklerini
hat›rlamaya ihtiyaç duyarlar. Bielefeld flehri, arfliv ve
kütüphaneden oluflan ortak bir daire ile hem demokratik
hem de tarihsel-kimliksel aç›dan flehir toplumunu ilgilendiren
hususlar›n karfl›l›¤›n› verebilen bir bilgi kurumu oluflturmufltur.
Zorunlu görev ile gönüllü hizmet unsurlar› idari aç›dan önem
arz ederler ancak toplum için ve toplum ile çal›fl›rken bunlar›n
önemi o kadar büyük de¤ildir. Belirleyici olan ça¤dafl bir
düzey, güncellik, müflteri dostu bir yaklafl›m ve arfliv ile
kütüphanenin genel teknik ve yap›sal nitelikleridir.
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Aç›fl Konferans›:

Türkiye’de Belediyelerin Kütüphane ve
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Öz

Bu bildiride, kütüphane ve arfliv hizmetleri kültür kavram›n-
dan yola ç›k›larak, özellikle kültür-kent-yerel yönetim
(belediye) iliflkisi ba¤lam›nda irdelenecektir. Bu çerçevede,
kentsel/yerel nitelikteki kütüphane ve arfliv kurumu;   kültürün,
kentlerde birlikte yaflama dinamiklerini gelifltirmeye arac›l›k
etmesi, kent yaflam kalitesini ve refah›n› art›rma rolü,
vatandafllara do¤rudan temas edebilme ve yönetilen
co¤rafyan›n sosyo-kültürel özelliklerine hâkim olma kapasitesi,
yeni kültürel üretim ve tüketim türleri (dijital kültür vb.),
vatandafllar›n kültüre eriflimi ve kat›l›m›; kültürel çeflitlili¤in
sa¤lanmas›, bir arada yaflama kültürünün gelifltirilmesi,
yerel kültürel miras›n kentlerin kimlik oluflumundaki rolünü
gerçeklefltirmesi, kültürün stratejik ve bütünsel bir flekilde
kamu planlamas› süreçlerine dâhil edilmesi, di¤er bir deyiflle,
 kültür odakl› planlama anlay›fl›n›n gelifltirilmesi ve kültüre
dayal› sürdürülebilir kalk›nma kavramlar› çerçevesinde
tart›fl›lacak, bu konularda Türkiye’ye iliflkin de¤erlendirmeler
yap›lacakt›r.

Çal›flmada, ayr›ca, Türkiye’de kentsel ölçekteki kütüphane
ve arfliv hizmetleri belediyelere  yönelik varolan yasal çerçevede
(5393 say›l› Belediye Kanunu ile 5216 say›l› Büyükflehir
Belediyesi Kanunu) ve güncel durum aç›s›ndan da
de¤erlendirilecektir. Gerek kültür-kent ba¤lam›nda gerekse
yasal ve güncel durum çerçevesinde belirlenen sorunlar
tart›fl›larak, çözüme iliflkin çeflitli önerilerde bulunulacakt›r.

Anahtar Kelimeler: Belediye kütüphaneleri, kültür-
kütüphane iliflkisi, Türkiye’de belediye kütüphane ve arfliv
hizmetleri.
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Girifl

Toplumlar›n belediye ad› alt›nda gerçeklefltirdikleri yönetimsel
örgütlenme, içinde bulundu¤umuz ça¤da toplumsal yaflam›n
daha nitelikli olmas›n› hedefleyen bir yap›lanma olarak
düflünülebilir. Toplum dedi¤imiz bir arada yaflayan insan
toplulu¤u yönetilmek ve üretti¤i sorunlara çözümler bulmak
durumundad›r. Belediye, toplumsal hizmetleri ve sorunlar›
yerel düzeyde ele alan bir örgütlenmedir. Yerinden yönetim
anlay›fl›na dayanan belediye yap›lanmas› bu konuda ça¤dafl
bir e¤ilim anlam›na gelmektedir.

‹nsan›n üretti¤i her fley ve bu her fley ile gerçeklefltirdi¤i
yaflam biçimi anlam›na gelen kültür insan yaflam› için zorunlu
oldu¤undan sürdürülmesi ve gelifltirilmesi gereken bir olgudur.
Kültürsüz bir toplum kimliksiz, kifliliksiz ve temelsiz bir
toplumdur.

Kütüphane ve arfliv, toplumun üretti¤i kültürü elde eden,
düzenleyen ve yine toplumun kullan›m›na sunan kurumlard›r.
Hem kültürden beslenen hem de kültürü besleyen bu
kurumlar›n yönetimsel örgütlenmesi giderek belediye
yap›lanmalar›na do¤ru gitmektedir.

Bu çal›flmada, kütüphane ve arfliv hizmetlerinin belediye
örgütlenmesi ile iliflkileri kültür ba¤lam›nda de¤erlendirilecektir.
Konu, ayr›ca Türkiye’deki yasal yap› ve güncel durum
çerçevesinde de irdelenecektir.

Belediye, Kültür ve Belediye-Kültür ‹liflkisi

Belediye, “Belde sakinlerinin yerel ortak nitelikteki
gereksinimlerini karfl›lamak üzere kurulan ve karar organ›
seçmenler taraf›ndan seçilerek oluflturulan, yönetsel ve mali
özerkli¤e sahip kamu tüzel kiflisidir.” (5393 say›l› Belediye
Kanunu ) Söz konusu tan›mda belediye yap›s›n›n bafll›ca
dört özelli¤i s›ralanm›flt›r. Bunlar, belediyelerin belirli bir
yörede yaflayanlar›n “ortak” gereksinimlerini karfl›lamak
üzerine kurulmas›, toplumun seçti¤i kiflilerden oluflmas›,
özerk olmas› ve tüzel bir kiflili¤e sahip olmas›d›r.

Bunun d›fl›nda belediye dendi¤inde,
• Bir yerel yönetim türünden söz etti¤imiz (il, ilçe, 

kasaba, belde düzeyinde);
• “Yerinden yönetim” ilkesinin yaflama geçirilmifl 

biçimi oldu¤u;
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• Kentin “emanet edildi¤i” bir örgüt, kurum anlam›na
geldi¤i (fiehremaneti) söylenebilir.

Kültür ise, “Bir toplumu ya da toplumsal grubu tan›mlayan
ay›r›c› maddi, manevi, zihinsel ve duygusal özelliklerin
birlefliminden oluflan bir bütündür. Sadece sanat ve edebiyat›
de¤il, ayn› zamanda yaflam biçimlerini, insan›n temel haklar›n›,
de¤er yarg›lar›n›, geleneklerini ve inançlar›n› da kapsayan
bir olgudur.” (UNESCO, 2004).

Bu ba¤lamda, kültür;
• Toplumsal geliflmenin en somut ölçütü ve 

yans›mas›d›r.
• Büyüme/geliflme ile kalk›nma aras›ndaki fark› 

yaratan olgudur. Kültürsüz kalk›nma olamaz. Gerçek
kalk›nma insan unsuruna dayal› olmak zorundad›r.
‹nsan unsuruna dayal› kalk›nma kültürü kalk›nman›n
en önemli parças› kabul eden anlay›flt›r.

• Do¤rudan insana yap›lan yat›r›md›r.
• Toplumsal kimliktir. Bu ba¤lamda, özellikler 

bütünüdür ve özgünlüktür.
• Bireyin ve toplumun kendini gerçeklefltirme biçimi

ve arac›d›r. Toplumsal yaflamda amaç, kültürlü 
bireyi ve toplumu yaratmakt›r. Kültür, bir toplumun
üretti¤i bütün de¤erler, yaflam biçimleri, al›flkanl›klar,
anlamlar ve tutumlard›r. Bu unsurlar bir toplum
için yaflam›n kendisi ve tamam› demektir. Do-
lay›s›yla, kültür toplumsal yaflam›n kendisidir,
tümüdür.

Bu ba¤lamda, belediye-kültür iliflkisinin yo¤unlaflt›¤› noktalar›
ise k›saca flöyle özetleyebiliriz:
Belediye;

• Kentlerde birlikte yaflama dinamiklerini gelifltirmeye
arac›l›k eder.

• Kent yaflam kalitesini ve refah›n› art›rmada rol 
oynar.

• Vatandafllara do¤rudan temas edebilme ve yönetilen
co¤rafyan›n sosyo-kültürel özelliklerine hakim olma
kapasitesi yarat›r.

• Yeni kültürel üretim ve tüketim türlerini (dijital 
kültür vb.) yerellefltirir.

• Vatandafllar›n kültüre eriflimini ve kat›l›m›n› sa¤lar
ve güçlendirir.

• Kültürel çeflitlili¤in sa¤lanmas›nda ve bir arada 
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yaflama kültürünün gelifltirilmesinde ciddi roller 
üstlenir.

• Yerel kültürel miras›n kentlerin kimlik oluflumundaki
rolünü gerçeklefltirmesine katk›da bulunur.

• Kültürün stratejik ve bütünsel bir flekilde kamu 
planlamas› süreçlerine dahil edilmesini sa¤lar.

• Kültür odakl› planlama anlay›fl›n›n gelifltirilmesi ve
kültüre dayal› sürdürülebilir kalk›nman›n hayata 
geçirilmesine katk› sunar (‹stanbul Kültür Sanat 
Vakf›, 2016).

Kültür Ba¤lam›nda Belediye-Kütüphane/Arfliv ‹liflkisi

Belediyelere ba¤l› olarak hizmet veren kütüphane ve arflivler,

• Yerel kültürel üretimi kay›t alt›na al›r ve üretimini
destekler. Kay›t alt›na al›nmam›fl kültür bilinmez 
ve eriflilemez. Böylece, kütüphane ve arfliv kurumu
belediyelerin yerel kültürü koruma ve yaflatma 
görevlerini yerine getirmeye arac›l›k eder.

• Temel insan haklar› aras›nda yer alan ve yine 
belediyelerin temel sorumluluklar› aras›nda bulunan
«kültüre eriflim» hakk›n›n gerçeklefltirilmesine katk›
sa¤lar. Çünkü, kütüphane ve arfliv, kültürün en 
çok gerçekleflti¤i, sakland›¤› ve sunuldu¤u 
mekanlardand›r.

• Kentleri birbirinden ay›ran/özgün k›lan kimli¤in 
(özellikler bütününün) oluflturulmas›nda rol al›r. 
Çünkü, kütüphane ve arflivler en baflta kendileri 
kültürel bir kurumlard›r.

• Kentlere kimlik ve kiflilik kazand›r›r.
• Yerel kültüre «sürdürülebilir kalk›nman›n zorunlu

parças›» olma özelli¤ini kazand›r›r. Çünkü, 
sürdürülebilirlik kurumsallaflma demektir ve 
kütüphane ve arflivler ifllevlerini kurumsal düzeyde
gerçeklefltirir.

• Mekansal olanaklar› ve düzenledi¤i etkinlikler 
arac›l›¤›yla vatandafllar›n kültürel yaflama kat›l›m›n›
özendirir ve güçlendirir.

• Dezavantajl› topluluklar›n kültüre eriflimini ve 
kültürel üretime kat›l›m›n› kolaylaflt›r›r. Özellikle 
halk kütüphanelerinin «herkese hizmet» ilkesi vard›r
ve belediye kütüphaneleri de halk kütüphanesi 
hizmeti verir.

• Somut ve somut olmayan kültürel miras›n kay›t 
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alt›na al›nmas›n›, korunmas›n› ve ona eriflimi sa¤lar.
Kay›t alt›na al›nmayan kültür «miras» haline gelemez.
Kütüphane ve arfliv kurumu kültürü miras haline
getirir.

• Ba¤›ms›z yerel sanat topluluklar›n›n ve sanatç›lar›n
bir kültür merkezi olarak kütüphaneden yararlan-

 malar›n› sa¤lar, bunu teflvik eder.
• Küreselleflmenin teklefltirici kültürel etkisine/ege-

menli¤ine yerel kültürü kay›t alt›na al›p yaflatmas›
ve eriflilebilir k›lmas› ile karfl› durur.

• Kentlerde birlikte yaflama dinami¤ini gelifltirmeye
arac›l›k eder. Çünkü, kütüphane ve arflive herkes
gelir ve bu kurumlarda «herkes için bir fley» vard›r.
Orada, “herkesin” fikri vard›r. “Herkes” oradad›r.

• Kentin yaflam kalitesini ve refah›n› art›rmada rol 
oynar. Çünkü, kütüphane ve arfliv kullanmak bir
toplulu¤a kalite/nitelik katar.

• Vatandafllara do¤rudan temas edebilme ve yönetilen
co¤rafyan›n sosyo-kültürel özelliklerine hakim olma
kapasitesi yarat›r. Çünkü, kütüphane ve arfliv 
kurumu vatandafl›n belediyenin aya¤›na geldi¤i 
yerdir. Bu mekanlar, vatandafl ile temas etme, onun
sosyo-kültürel özelliklerine hakim olma yerlerinden
birisidir.

K›saca, kütüphane ve arfliv kurumu, ça¤dafl bir belediyenin
özellikle kültürel ifllevlerini gerçeklefltirmede yararlanmas›
gereken önemli ve mutlaka yararlan›lmas› gereken
kurumlar›d›r.

Türkiye’de Belediye Kütüphane ve Arfliv Hizmetleri:
Mevcut Durum

Türkiye’de belediyelerin kütüphane ve arfliv hizmetlerinde
mevcut duruma iliflkin bir de¤erlendirmede söylenmesi
gereken ilk önemli nokta, bu de¤erlendirmeler için gereksinim
duyulan verilerin yetersizli¤i ve bilgilerin al›nabilece¤i merkezi
bir kurumun bulunmamas›d›r. Halen 704 belediye kütüphanesi
var. Bunlar›n 304 tanesi Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’ndan
devredilen kütüphanelerdir. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’ndan
devral›nan kütüphanelerin neredeyse tümü kapal›-hizmet
vermemektedir. Belediye arflivleri ile ilgili sa¤l›kl› bir bilgiyi
elde etmek ise kütüphanelere göre çok daha zor
görünmektedir.*
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Belediye kütüphanelerinin çok büyük bir bölümünde
profesyonel kütüphaneci çal›flmamaktad›r. Çal›flan
kütüphaneciler ço¤unlukla illerdeki belediye kütüphanelerinde
oldu¤u söylenebilir. Ayr›ca, il belediyelerine ba¤l›
kütüphanelerin ilçelere göre daha iyi durumda oldu¤u da
söylenebilir.

Türkiye’de, genelde kütüphane ve arfliv hizmeti vermeyen
ya da niteliksiz/yetersiz hizmet veren belediyelerin yan› s›ra
çok iyi hizmetler veren belediyelerin ve kütüphanelerin
bulundu¤u görülmektedir. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi,
‹zmir Büyükflehir Belediyesi, Bursa Büyükflehir Belediyesi,
Bursa Nilüfer Belediyesi, ‹stanbul Kad›köy Belediyesi, ‹zmir
Karfl›yaka Belediyesi ve sayamad›¤›m›z baflka baz› belediyeler
bunlar aras›ndad›r.

Bu konuda olumsuz örneklerin oldu¤u da bilinmektedir.
Örne¤in, baflkent Ankara’da han›mlar lokallerindeki küçük
kitapl›klar› saymazsak Büyükflehir Belediyesi’nin iyi durumda
olmayan sadece 2 kütüphanesi ve yine 25 ilçesinden 9’unda
ifllevsel olmayan ilçe belediye kütüphanesi vard›r. ‹lçe
belediyelerinin sadece ikisinde birer kütüphaneci çal›flmaktad›r.

Belirtilmesi gereken önemli bir di¤er nokta ise, Cumhuriyet
tarihi boyunca Türkiye’de belediye kütüphaneleri ve arflivleri
ile ilgili genifl kapsaml› bir toplant›n›n yap›lmam›fl olmas›d›r.**
Ayr›ca, belediye kütüphane ve arflivleri ile ilgili Türkçe
literatür neredeyse yok denecek kadar azd›r.

Türkiye’de Belediye Kütüphaneleri ve Arflivleri ile ilgili
Yasal Durum ve Genel De¤erlendirme

Türkiye’de, kütüphane ve arfliv hizmetlerine dayanak olabilecek
en üst yasal dayanak 5393 say›l› Belediye Kanunu ile 5216
say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanunu’dur.

Bunlardan 5393 say›l› Belediye Kanunu’nda kütüphanelerle
ilgili say›labilecek maddeler flunlard›r:

• Belediye, hemflehriler aras›nda sosyal ve kültürel
iliflkilerin gelifltirilmesi ve kültürel de¤erlerin 
korunmas› konusunda gerekli çal›flmalar› yapar.

• Madde 14- Belediye, mahallî müflterek nitelikte 
olmak flart›yla;  a) ‹mar, su ve kanalizasyon, ulafl›m
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gibi kentsel alt yap›; co¤rafî ve kent bilgi sistemleri;
çevre ve çevre sa¤l›¤›, temizlik ve kat› at›k; zab›ta,
itfaiye, acil yard›m, kurtarma ve ambulans; flehir
içi trafik; defin ve mezarl›klar; a¤açland›rma, park
ve yeflil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve
tan›t›m, gençlik ve spor orta ve yüksekö¤renim
ö¤renci yurtlar›; sosyal hizmet ve yard›m, nikâh,
meslek ve beceri kazand›rma; ekonomi ve ticare-
tin gelifltirilmesi hizmetlerini yapar veya yapt›r›r.

• Madde 77- Belediye; sa¤l›k, e¤itim, spor, çevre,
sosyal hizmet ve yard›m, kütüphane, park, trafik 
ve kültür hizmetleriyle yafll›lara, kad›n ve çocuklara,
engellilere, yoksul ve düflkünlere yönelik hizmetlerin
yap›lmas›nda beldede dayan›flma ve kat›l›m› sa¤la-
mak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimlili¤i
art›rmak amac›yla gönüllü kiflilerin kat›l›m›na yönelik
programlar uygular.

Görüldü¤ü gibi, kütüphane ve arfliv hizmetleri ile do¤rudan
ya da dolayl› olarak iliflkilendirilebilecek terim ve ifadelerin
taraf›m›zdan koyu-italik biçim ile gösterilmeye çal›fl›ld›¤›
Yasa’da aç›kça “Kütüphane hizmeti verir, kütüphane kurar”
gibi bir yaklafl›m bulunmamakta, böyle bir sorumluluk
tan›mlanmamaktad›r.

Bu konuda önemli bir di¤er yasa sayabilece¤imiz 5216 say›l›
Büyükflehir Belediyesi Kanunu’nda kütüphane ve arfliv
hizmetlerine do¤rudan ya da dolayl› olarak dayanak olabilecek
maddelerde yer alan ifadeler (taraf›m›zdan koyu ve italik
yap›lan) ise flunlard›r:

7. Madde (m) bendi
h) Co¤rafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
m)Büyükflehrin bütünlü¤üne hizmet eden sosyal 
donat›lar, bölge parklar›, hayvanat bahçeleri, hayvan
bar›naklar›, kütüphane, müze, spor, dinlence, e¤lence
ve benzeri yerleri yapmak, yapt›rmak, iflletmek veya
ifllettirmek;
n) Gerekti¤inde sa¤l›k, e¤itim ve kültür hizmetleri 
için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve 
kurulufllar›na ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin
her türlü bak›m›n›, onar›m›n› yapmak ve gerekli 
malzeme deste¤ini sa¤lamak.
v) Sa¤l›k merkezleri, hastaneler, gezici sa¤l›k üniteleri
ile yetiflkinler, yafll›lar, engelliler, kad›nlar, gençler 
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ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel 
hizmetleri yürütmek, gelifltirmek ve bu amaçla sosyal
tesisler kurmak.

‹lçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri flunlard›r:

d) Birinci f›krada belirtilen hizmetlerden; otopark, 
spor, dinlenme ve e¤lence yerleri ile parklar› yapmak;
yafll›lar, özürlüler, kad›nlar, gençler ve çocuklara 
yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki
e¤itim ve beceri kurslar› açmak; sa¤l›k, e¤itim, kültür
tesis ve binalar›n›n yap›m, bak›m ve onar›m› ile kültür
ve tabiat varl›klar› ve tarihî dokuyu korumak; kent 
tarihi bak›m›ndan önem tafl›yan mekânlar›n ve 
ifllevlerinin gelifltirilmesine iliflkin hizmetler yapmak.

Yukar›da s›ralanan ve kütüphane ve arfliv hizmetleri ile
iliflkilendirilebilecek maddeleri içeren yasalar ba¤lam›nda
kütüphane ve arfliv hizmetlerine iliflkin yasal durum ile ilgili
k›saca flu de¤erlendirme yap›labilir:

• 5393 say›l› Belediye Kanunu kütüphane ve arfliv
hizmetleri aç›s›ndan son derece yetersizdir. Yine 
de Yasa’da istenirse kültür arac›l›¤› ile kütüphane
ve arfliv hizmetleri için dolayl› bir ba¤lant› kurulabilir.

• 5216 say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanunu ise çok
ayr›nt›l› olmasa da kütüphane kurumuna yer 
vermektedir. Yasa’da “Kütüphane kurmak ve 
gelifltirmek”  büyükflehir belediyelerinin görevleri
aras›nda say›lmaktad›r. Ayr›ca, bu Yasa’da da kültür
kavram› arac›l›¤› ile kütüphane ve arfliv hizmetlerine
yönelik dolayl› ba¤lant› kurulabilecek maddeler 
bulunmaktad›r.

K›saca, Türkiye’de belediye kütüphaneleri için yasal dayanak
ayr›nt›l› ve güçlü olmasa da vard›r. Ancak, arfliv hizmetleri
için böyle bir dayana¤›n oldu¤u söylenemez. Elbette,
kütüphane ve arfliv hizmetleri ile ilgili baflka baz› yasalar da
de¤erlendirilebilir/de¤erlendirilmelidir ve baz› do¤rudan ya
da dolayl› olarak ilgili dayanaklar bulunabilir/bulunmal›d›r.
(Bilgi Edinme Kanunu, Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Yasas›, Fikir ve Sanat Eserleri Yasas› gibi)

Söz konusu yasalar›n d›fl›nda, Türkiye’de birçok belediyenin
kütüphane hizmetleri için yay›mlad›¤› yönetmelikler
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bulunmaktad›r. (Örne¤in, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal ‹fller Daire Baflkanl›¤› Kütüphane ve Müzeler
fiube Müdürlü¤ü Görev ve Çal›flma Yönetmeli¤i http://www.
ibb.istanbul/tr-TR/Pages/AnaSayfa.aspx; Bursa Nilüfer Belediye
Baflkanl›¤›, Kütüphane Müdürlü¤ü Çal›flma Yönetmeli¤i
http://www.nilufer.bel.tr/dosya_yoneticisi/mudurlukler/Kutup
hane/2020.pdf Bayrakl› Belediyesi Kütüphane Yönetmeli¤i
http://www.bayrakli.bel.tr/belediye. aspx?id=29 gibi.)

Son derece önemli ve gerekli olan bu tür yasal düzenlemelerin
tüm belediyelerde olmas› beklenir.
Bunun d›fl›nda, belediyelerde kütüphane hizmetlerinin,
genelde Kültür ‹flleri Daire Baflkanl›klar› alt›nda ve fiube
Müdürlü¤ü düzeyinde yer ald›¤› görülmektedir.

Türkiye’de belediyelerin kütüphane ve arfliv hizmetlerine
iliflkin varolan ve genelde olumsuz diyebilece¤imiz durumun
bafll›ca nedenleri k›saca flöyle özetlenebilir:

• Belediyeler genelde tam anlam›yla yerel yönetim
gücünde ve niteli¤inde de¤ildir.

• Bu hizmetler için halktan güçlü talep/istek 
gelmemektedir.

• Kütüphane ve arfliv hizmetlerine iliflkin güçlü yasal
dayanak ve denetim yoktur.

• Belediyelerde hem kültür hem de kütüphane ve 
arfliv hizmetleri konusunda fark›ndal›k/bilinç 
eksikli¤i bulunmaktad›r.

• ‹lgili bakanl›kta (‹çiflleri Bakanl›¤›) bu hizmetlerden
sorumlu merkezi bir dan›flma, eflgüdüm ve teknik
birim yoktur.

• Belediyeler genelde bu hizmetlerin politik getirisinin
(oy) olmad›¤›n› düflünmektedir.

• Ülkedeki tüm yönetim kademelerinde görülen 
genel kütüphane kültürü zay›fl›¤› söz konusudur.

• Sendika, dernek vb. sivil meslek kurulufllar› bu 
konuda demokratik bask› yapamamaktad›r.

• Belediyelerde kütüphane ve arfliv hizmetleri 
konusunda ciddi projeler gelifltirilememekte ve 
proje temelli çözüm çabalar› c›l›z kalmaktad›r.

• Belediyeler Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na ba¤l› 
halk ve çocuk kütüphanesi hizmetlerini o yerleflim
yeri için yeterli görmektedir.

• Belediyelerin genelde bütçe, bina, personel 
konular›nda ciddi sorunlar› bulunmaktad›r.
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Elbette yukar›da s›ralanan nedenlerin tümü bütün belediyeleri
için geçerli olmayabilir. Ancak belediyelerin kütüphane ve
arfliv hizmetlerini olumsuz yönde etkileyen nedenlerin genelde
bunlar oldu¤u söylenebilir.

Sonuç ve Öneriler

Çal›flmada sunulan veriler ve yap›lan de¤erlendirmelere
dayanarak flu sonuçlar s›ralanabilir:

• Belediye kütüphanesi hizmeti bir halk kütüphanesi
hizmetidir.

• Belediyelerde kent kimli¤i/kültür alg›s› ve bunlar›
kütüphane-arfliv kurumu ile iliflkilendirme yaklafl›m›
genelde zay›ft›r.

• Belediyelerin kütüphane ve arfliv hizmetleri yetersiz
ve sorunludur.

• Bu hizmetler için daha güçlü yasal dayanaklara 
gereksinim vard›r.

• Belediyeler için kütüphane ve arfliv hizmetleri 
zorunlu ve öncelikli olarak alg›lanmamaktad›r.

• Bu hizmetler için güçlü bir kamu talebi yoktur.
• Bu hizmetler belediyeler ve siyasal partiler taraf›ndan

“oy getirmeyen” alan olarak de¤erlendirilmektedir.
• Belediyelerdeki kütüphane ve arfliv hizmetleri özel

bir uzmanl›k alan› olarak görülmemektedir.
• Belediye kütüphaneleri Kültür ve Turizm 

Bakanl›¤›’na ba¤l› halk kütüphanelerinin 
bütünleyicisi ve orta¤› olarak görülmemektedir.

• Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n belediyelere devretti¤i
halk kütüphanelerinin çok büyük ço¤unlu¤u 
kapat›lm›flt›r.

• Belediyeler Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n halk 
kütüphanelerini kendilerine devretmesine haz›r 
de¤ildir.

• Belediyelerde kütüphane ve arfliv hizmetlerine 
yönelik durumun yak›n zamanda de¤iflece¤ine dair
bir iflaret bulunmamaktad›r.
Bu sonuçlara dayanarak önerilerimiz de flunlard›r:

• TBMM, ‹çiflleri Bakanl›¤› ve Belediyeler Birli¤i 
düzeyinde yasal dayanaklar› güçlendirme ve 
fark›ndal›k yaratma çabalar› art›r›lmal›d›r.

• Yine, fark›ndal›k/bilinç yaratma ve uygulamay› 
güçlendirme amac›yla bu alandaki mesleki sivil 
toplum kurulufllar› tüm belediyelere bu hizmetler
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konusunda demokratik bask› uygulamal›d›r.
• Konu belediyelerle ilgili her platformda dile

getirilmelidir.
• Bu hizmetler belediyelerin kültürel planlamas›n›n

bir parças› olmal›d›r.
• Halk›n bu hizmetler konusunda “talepkâr” olmas›

ve davranmas› teflvik edilmelidir.
• Oluflturulacak bir mesleki sivil grup örnek bir

“Belediyelerde Kütüphane ve Arfliv Hizmetleri 
Stratejisi/Politikas›” belgesi ile “Belediyelerde 
Kütüphane ve Arfliv Hizmetleri Yönetmeli¤i” tasla¤›
haz›rlamal›d›r.

• Belediyeler bünyelerinde kütüphane ve arfliv
hizmetlerini bafllatmak, sürdürmek ve gelifltirmek
için mutlaka profesyonel bilgi yöneticileri 
(kütüphaneci-arflivci) çal›flt›rmal›, bu hizmetlerin 
sorumlulu¤u kendilerine verilmelidir.

• Belediye kütüphane ve arfliv hizmetlerine yönelik
proje temelli çal›flmalar yap›lmal›, bunlara destek
verilmeli ve bunlar paylafl›lmal›d›r.

• Belediyelerde bu hizmetler ile ilgili olarak
gerçeklefltirilen “iyi uygulama örnekleri” mutlaka
paylafl›lmal› ve literatüre geçirilmelidir.

• Belediye kütüphaneleri yörelerindeki halk ve çocuk
kütüphaneleri ile iflbirli¤i yapmal›d›r.

• Belediye kütüphaneleri de ulusal kütüphane
istatistiklerine yans›t›lmal›d›r.

• Bu konuda Sempozyum ve benzeri toplant›lar
belirli aral›klarla mutlaka yap›lmal›d›r.

Ça¤dafl yönetim birimleri olarak belediyeler kültürel rolleri
arac›l›¤›yla bu niteliklerini kazanabilirler. Kütüphane ve arfliv
hizmetleri vermeden belediyelerin hem ça¤dafl yönetim
yap›lar› olmalar› hem de kültürel ifllevlerini yerine getirmeleri
olanakl› de¤ildir. Türkiye’de bu bilince ulaflman›n ve
uygulamalar gerçeklefltirmenin zaman› gelmifl ve hatta
geçmektedir.
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Belediyelerin Kütüphane Hizmetleri:
Macaristan Örne¤i

Gizem Gültekin Dr.Várkonyi
Qulto International, Macaristan, gizem.gultekin@qulto.eu
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Öz

Bir Orta Avrupa ülkesi olan Macaristan, tarihte üstlendi¤i
çeflitli roller ile jeostratejik konumu sebebiyle Avrupa'n›n ilgi
oda¤›nda olan bir ülkedir. Orta Asya'dan bafllad›¤› öne
sürülen ve Osmanl› egemenli¤inde geçen 150 y›l sürenin
sonucunda ortaya ç›kan Türk-Macar iliflkileri, özellikle kültür
ve e¤itim çerçevesinde günümüzde de önemini art›rarak
geliflmektedir.

1990'l› y›llarda “demir perde”nin kalkmas›yla büyük bir
de¤iflim ve geliflim örne¤i gösteren birçok Avrupa ülkesi gibi
Macaristan da bu yönde ilerlemeye bafllam›flt›r.
Kütüphanelerin geliflimine verilen dikkat de bu yolda önem
ve etkisini art›rarak devam etmifltir. Yaklafl›k 200 y›ll›k bir
geçmifle sahip Macar Milli Kütüphanesi ile bafllayan
kütüphanecilik hizmetleri, modernleflme çal›flmalar›
kapsam›nda geliflim ve de¤iflim göstermektedir. Avrupa Birli¤i
üyeli¤ine 2004'te hak kazanan ülkenin kütüphaneleri, AB
destekli proje ve fonlar sayesinde ek hizmetler de gelifltirebil-
mektedir.

Çal›flmam›z kapsam›nda öncelikle Macar kütüphaneleri ve
kütüphane türleri hakk›nda genel bilgiler sunulmufltur. Bu
bilgiler tarihçe, kütüphane yönetim yap›s›, bütçe olanaklar›
ve kütüphane hizmetleri bafll›klar›ndan oluflmaktad›r. Bilgiler
Macar Kütüphane Enstitüsü (Könyvtár Intézet) taraf›ndan
elde edilen güncel istatistiki bilgiler ile desteklenecektir.
Çal›flman›n daha ilgi çekici k›sm›n›n ise halk kütüphaneleri
(belediye kütüphaneleri) olaca¤› düflünülmektedir. Çünkü
Macaristan'da, ülkemizin aksine, halk kütüphaneleri
hizmetleri belediyeler taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. Belediyeler
kütüphaneler için gerekli bütçeyi ‹nsan Kaynaklar›
Bakanl›¤›ndan sa¤lar. Bu noktadan sonra bütçenin
kullan›m›na ya kendisi karar verir ya da bütçeyi kütüphaneye
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aktar›r. “Herkes için kütüphane” anlay›fl› çerçevesinde
hizmetlerini gelifltiren bu kütüphaneler ayr›ca köy
kütüphaneleri ile de iliflki içerisindedir. Çal›flman›n halk
kütüphaneleri ile ilgili olan k›sm›nda ise yukar›da bahsedilen
genel bilgilerin yan› s›ra; koleksiyon bilgileri, kullan›c› profili,
teknik ayr›nt›lar, say›sallaflt›rma ifllemleri ve çevirim içi
hizmetler, personel profili gibi bilgilere yer verilecektir.

Çal›flmada sunulacak örnek bir kütüphane ile belediyeler ve
halk kütüphaneli aras›ndaki iliflkiler çeflitli pencerelerden
aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r. Çal›flma, gerek istatistiki veriler
gerekse verilen örnek üzerinden ülkemiz kütüphanelerinde
karfl›laflt›rma yapabilme f›rsat› sunmaktad›r.

Anahtar Kelimeler: Belediyeler, kütüphaneler, Macaristan.
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Girifl

Macaristan kütüphaneleri tarihinin somut anlamda bafllang›c›
19.yy’da Kont Ferenc Széchenyi’nin kendi koleksiyonunu
Macar halk›na arma¤an etmesine denk gelmektedir. Kiflisel
koleksiyonlar›n halka arz› ile kütüphane oluflturulmas› gelene¤i
Macar kütüphanelerinin say›ca artmas›n› ve çeflitli alan
kütüphanelerinin oluflmas›n› sa¤lam›flt›r. Tarihi boyunca
sürekli ve çeflitli savafllara tan›kl›k etmifl Macar ülkesinde
tüm bunlara ra¤men kütüphaneler kurulmufl ve gelifltirilmifltir.
Macaristan’da kütüphaneler ayn› zamanda birer müze ve
arfliv özelli¤i de göstermektedir. Önemli Macar bilim insanlar›,
askerleri, sanatç›lar› koleksiyonlar›n› kütüphaneye çevirirken
ayn› zamanda kendi kiflisel çal›flmalar›n›, eserlerini de
kütüphaneye ba¤›fllam›flt›r. Bu yüzden Macaristan’da
kütüphaneler, müzeler ve arflivler uzun y›llar hep birlikte
düflünülmüfltür.

Bugünkü ba¤›ms›z Macaristan’›n temellerinin at›ld›¤› ve Rus
komünizm ve politikalar›ndan s›yr›ld›¤› gün olan 23 Ekim
1956’dan beri Macarlar neredeyse kaybetmek üzere olduklar›
kültürlerini korumak ve gelifltirmek ad›na bu alandaki kurum
ve çal›flmalara ayr› bir önem göstermifltir. Politik bir düzene
erifltikten hemen sonra, 90’l› y›llarda kültür kurumlar› ile ilgili
genifl kapsaml› yasal çal›flmalar bafllat›lm›fl, gelifltirilmifl ve
bilgi ve iletiflim teknolojilerinin h›zl› geliflimi de dikkate
al›narak 2002 y›l›na kadar düzenlemeler devam etmifltir.



Macaristan’›n 2003 y›l›nda Avrupa Birli¤i ile diyaloglar› en
olumlu seviyeye geldi¤inde art›k ülkede her alanda AB
kriterlerinin uygulanabilmesi için çal›flmalar yap›lm›flt›r. AB
sürecinde ve sonras›nda kültürel varl›klar›n korunmas› ve
müzeler, halk kütüphanelerine destek ve halk e¤itimi gibi
konular etraf›nda yeni yasal düzenlemelere gidilmifltir. Bu
düzenlemelerin temeli tüm vatandafllar›n bilgiye eriflimini
sa¤layan bir kütüphane sistemini, demokratik devlet anlay›fl›n›n
gereklili¤ine dayand›rmaktad›r (Ministry, 2006, s.5). Böylelikle
kütüphane kullan›c›lar›n›n ve müze ziyaretçilerinin haklar›
demokratik haklar ad› alt›nda garanti alt›na al›nm›flt›r. Bu
kapsamda yerellefltirmeye gidilerek merkezi yönetim ve yerel
yönetimler kültür ve bilgi kurumlar›n›n finansal destekçisi
olarak görevlendirilmifltir. Kütüphanelerin desteklenmesi
yerel yönetimlerin görevi haline gelmifltir. Bu görev halk
kütüphanelerinin sürdürülmesi veya kütüphane hizmetlerinin
bir kurumdan/bölgeden/yerden sa¤lanmas› biçiminde iki
türlüdür.

2004’te AB üyesi olan Macaristan’da Macar kütüphaneleri
hala hem AB ile uyumlu yasa ve yönetmeliklere göre
düzenlenmekte hem de demokrasinin gerektirdi¤i gibi yerel
halk›n ihtiyaçlar›na göre flekillendirilmektedir. Güncel olarak
küreselleflme, say›sallaflma, endüstrileflme ve kitle iletiflim
gibi faktörlerin kiflilerin yaflam› üzerindeki etkilerine paralel
olarak kütüphaneler bu alanda onlar›n yaflam›n› kolaylaflt›ran,
herkese ulaflan, ulaflt›¤› kitleyi büyüten bir kurum haline
gelmifltir (Ministry, 2006, s.10).

Macar kütüphaneleri sistemi ülkedeki en genifl kapsaml› ve
en iyi yap›land›r›lm›fl sistem olarak adland›r›lmaktad›r.

Macaristan'da Kütüphaneci E¤itimi

Bologna sürecinin Macaristan'da tan›t›m› ile birlikte 13
üniversitede 3 y›l lisans e¤itimi olan BBY bölümü
bulunmaktad›r. Bunlardan 6 üniversite 2 y›ll›k yüksek lisans
e¤itimi biri ise doktora düzeyinde e¤itim verir (Budapeflte
ELTE Üniversitesi).

Macaristan’da kütüphanecilerin yan› s›ra asistan kütüphaneciler
de yetifltirilmektedir. Bu pozisyon için gerekli e¤itim program›
Milli E¤itim Tablosundan edinilir. Bu asistanlar›n e¤itimi bir
e¤itim kurumuna ba¤l› olmak zorunda de¤ildir. Özel bir
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kurumda da bu e¤itimi al›p asistan kütüphaneci olunabilir.
Modüler e¤itim biçiminde staj veya pratik de gerektiren bu
e¤itim 450 saattir. Bu program›n bitirilmesi için stajlar›n
tamamlanmas› ve s›navlardan geçilmesi gerekir (Könyvtári
sztatisztika, 2014).

Çal›flan kütüphanecilerin bilgilerini güncel tutmak ve mesleki
geliflimlerini sa¤lamak amac›yla 2000 y›l›nda kütüphanecilere
hizmet içi e¤itim olana¤› getiren bir düzenleme yap›lm›flt›r.
Bu program içinde dil ö¤renimi veya alan e¤itimini destekleyen
burslar vard›r. Kütüphaneciler bu burslardan uygun olan›na
baflvurarak e¤itimine bafllar. Kütüphaneler kütüphaneciler
için y›lda en az iki kez gerçekleflecek ileri ö¤renim olanaklar›
sa¤lamal›d›r (Könyvtári sztatisztika,2014). Kütüphaneciler
Türkiye'deki Kütüphane Haftas›n›n bir benzeri olan Milli
Kütüphane Günlerine kat›l›m sa¤lamak zorundad›r.
Kütüphaneci e¤itimi için AB projelerinden fon deste¤i al›nmas›
son zamanlarda artm›flt›r.

Macaristan’daki Kütüphane Türleri

Üniversite Kütüphaneleri

Üniversite ve yüksekokul ö¤rencileri, akademisyenleri ve
ö¤retmenlerine bilgi hizmetleri sunar. Üniversitedeki
araflt›rmalar esans›nda ortaya ç›kan bilgi ihtiyac›n› desteklerler.
Bu kütüphaneler hizmetlerini kullan›c› ihtiyaç ve say›s›na
göre tasarlamak zorundad›r. Üniversiteye ba¤l›d›rlar;
üniversitenin kültürü, filozofisi, amaçlar› ile paraleldir. Yaflam
boyu ö¤renme veya uzaktan ö¤renme gibi de¤iflen ö¤renme
modellerine de hizmet eder. Koleksiyonlar› üniversitede
verilen ders konular›, bilim alan›na göre gelifltirilir.
Üniversite kütüphane türleri (Ministry, 2006, s.19):

• Üniversite merkez kütüphaneleri,
• Fakülte kütüphaneleri,
• Meslek Yüksekokulu kütüphaneleri ve
• Enstitü Kütüphaneleri olmak üzere çeflitlidir.

Özel Kütüphaneler

Belli bir bilimsel alanda koleksiyon gelifltirir, düzenler ve
sunarlar. Özel kütüphaneler bir yandan bilime bir yandan
da kullan›c›lara odaklan›rlar; bilimsel anlamda tematik
bibliyografi ve veri taban› haz›rlamak, öz/özet yazmak, çeviri
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yapmak bu görev içerisine girer. Kullan›c›lar için ise literatür
tarama asistanl›¤›, bir eserin içindekiler k›sm›n›n bir kopyas›n›n
sa¤lanmas› gibi görevleri vard›r.  Koleksiyonlar› gazeteden
e-kitaplara, patentlerden bas›l› materyallere kadar her tür
kaynaktan oluflur. Belli bir kurumun özel konu kütüphaneleri
olabilece¤i gibi, devlet taraf›ndan kurulan ve desteklenen
Milli Özel Konu Halk Kütüphaneleri de bulunur. Bu
kütüphaneler halka aç›k olarak halk kütüphanesi niteli¤inde
hizmetler sundu¤u için bu flekilde isimlendirilmifltir.

Özel Kütüphaneler flu flekilde yap›lanm›flt›r (Ministry, 2006,
s.20):

• Milli özel halk kütüphaneleri
• Araflt›rma kütüphaneleri,
• Kurum kütüphaneleri,
• Müze, arfliv, mahkeme, kilise gibi kurum 

kütüphaneleri.

Kilise Kütüphaneleri

Bu kütüphaneler asl›nda bir bak›ma özel kütüphaneler
kategorisine de girmektedir. Kilise kütüphanesi olarak
adland›r›lmas›n›n sebebi ise kiliseyi destekleyen enstitü veya
kiflinin yasal statüsünü göstermekle beraber profesyonel
anlamda din ile ilgili baflka tür kütüphaneleri de kapsamas›n
sebebiyle. Dini e¤itim veren üniversite, lise, ilkokul veya
di¤er türdeki e¤itim kurumlar, kefliflleri bulunan bilimsel
kurumlar, koruma alt›nda olan eski binalarda bulunan ve
din ile iliflkisi olan kütüphaneler de bu alana girebilir (Ministry,
2006, s.20). Dini koleksiyona sahip en ilgili kütüphaneler
ülkede toplam 12 adettir (Könyvtári sztatisztika, 2014). Dini
kurumlar genellikle Hristiyanl›k ile ilgilidir.

Okul Kütüphaneleri

Temel amac› okullardaki e¤itim ihtiyaçlar›n›n desteklenmesi
olan okul kütüphaneleri, ö¤retmen ve ö¤rencileri bir bütün
içerisinde ele al›r. Bu okul kütüphanelerinin ö¤retmenler
için ayr› ö¤renciler için ayr› görevler üstlenmemesi anlam›na
gelmektedir; çünkü ikisi de ayn› kurumun parças›d›rlar. Bu
kapsamda okul kütüphaneleri koleksiyonlar›n› çok yönlü
gelifltirmek zorundad›rlar (KSZR, 2016, s.4). Koleksiyon
doküman türü bak›m›ndan oldukça karmafl›kt›r.
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Macaristan’da okul kütüphaneleri bilgi ihtiyaçlar›n›n
düzenlendi¤i ve giderildi¤i, bu ihtiyac›n giderilmesi için çeflitli
yöntem ve tekniklerin kullan›ld›¤› yer olarak karfl›m›za ç›kar.
Yasal olarak birçok okul kütüphanesi türünden bahsedebiliriz
(Könyvtári sztatisztika, 2014):

• Anaokulu Kütüphaneleri
• ‹lkokul Kütüphaneleri
• Meslek Lisesi ve Meslek Ortaokulu Kütüphaneleri
• Lise Kütüphaneleri
• Sanat Yüksekokullar› Kütüphaneleri
• Engelliler için bulunan özel okullar›n kütüphaneleri
• Ö¤renci yurt kütüphaneleri

Yukar›daki gibi yasal olarak belirtilen kütüphane türleri
olmas›na ra¤men prati¤e dayanarak iki tür okul
kütüphanesinden bahsedebiliriz. ‹lkokul kütüphaneleri
çocuklara okumay› sevdirmek onlara okuma al›flkanl›¤›
kazand›rmak için yap›land›r›lm›flt›r. Grup çal›flmalar› tekni¤ine
dayanan etkinlikler bu kütüphanelerde neredeyse her gün
birden fazla kez düzenlenir. Lise kütüphaneleri ise ba¤›ms›z
ö¤renmeyi ve bu ö¤renme için gerekli ortam›n sa¤lanmas›
için çal›fl›r.

Okul kütüphanelerinin temel ilkesi “herkes için kitap” olarak
bilinir. Okul Kütüphaneleri bütçelerini desteklemek için
ö¤rencilerin ö¤renim gördükleri esnada kulland›klar› kitaplar›
kütüphaneye ba¤›fllamas› gelene¤i yayg›nd›r. E¤er ö¤renciler
bu tür ikinci el kitaplar› kullanmak istemezlerse (örne¤in
kitaplar›n soru bankas› k›s›mlar›nda notlar, iflaretlemeler,
karalamalar bulunuyorsa), velileri kütüphaneye istenilen
kitab›n fiyat› kadar ba¤›flta bulunur ve kitap koleksiyona
kazand›r›l›r.

Okullar bütçelerinin %50-80 kadar›n› belediyelerden al›p
kütüphane giderlerini de bu bütçeden karfl›larlar. Kalan bütçe
ise ‹nsan Kaynaklar› Bakanl›¤› taraf›ndan tamamlan›r.
Kütüphane giderleri KL‹K ad› verilen ve yaln›zca okullara
destek sa¤lamak için kurulmufl bir enstitüden de faydalan›r.
Bu enstitü projeler arac›l›¤›yla AB’den ald›¤› deste¤i okullara
aktar›r (KSZR, 2016, s.12).
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Milli Kütüphane

Macaristan’da iki adet derleme kütüphanesi vard›r ancak
bunlardan yaln›zca biri milli kütüphanedir.

Széchenyi Kütüphanesi olarak bilinen Milli Kütüphane 1802
y›l›nda kurulmufltur. Ortaça¤ kodekslerinden yazmalara,
elektronik kitaplardan mikro fifllere zengin bir koleksiyona
sahiptir.

Kütüphane, Macaristan ve d›fl›nda bas›lan ve yazma eserleri
toplar ve kamu yarar› için korur. “Hungarica” ad› verilen
Macarlar ve Macaristan ile ilgili herhangi bir bilgi içeren tüm
Macarca dokümanlard›r. Bas›l› eserlere iliflkin Derleme
Kanunu, Türkiye’dekine benzer olarak bas›l› her türlü eserin
bir kopyas›n›n Milli Kütüphaneye gönderilmesinden bahseder.
Ancak, e¤er bir eserden 50 kopya bas›l›yorsa, bunun 6 adedi
gönderilir; 50'nin alt›ndaysa yay›mc›lar için bu zorunluluk
yoktur. E¤er bas›l› eser belli bir bölge ile ilgili bilgiler içeriyorsa
bunlardan bir kopya da ilgili bölgenin kütüphanesine
gönderilir. Film, video, sesli eserler için bu say› s›n›rlamas›
yoktur; üretilen her eserden birer kopya gönderilir. Macaristan
d›fl›nda üretilmifl ancak Macaristan'da gösterilmifl Macar firma
filmlerinin bir kopyas› ise telif hakk› bitiminde Milli
Kütüphaneye gönderilmek zorundad›r (Könyvtári sztatisztika,
2014):

Kütüphane ülkedeki di¤er kütüphanelerin “abisi” veya merkezi
olarak görev yapar. Macar Milli Kütüphanesi ‹nsan Kaynaklar›
Bakanl›¤›ndan bütçesini al›r. Hizmet planlamalar›n› bu
Bakanl›k ve Kütüphane Enstitüsü ile koordine olarak yapar
(K.Bánkeszi ile kiflisel iletiflim, 14 Nisan 2016).

Kütüphanenin di¤er görevler ise flöyledir (OSZK, 2016):

• Derleme eserleri toplamak ve sunmak,
• Ulusal bibliyografya haz›rlar,
• Sa¤lama, kataloglama, s›n›flama ifllemlerini yürütmek,
• Koleksiyon bak›m›,
• Bibliyografi merkezi ve bilgi merkezi olarak görev

yapmak,
• Toplu katalog haz›rlamak,
• Di¤er kütüphanelerle iflbirli¤i sa¤lamak; Halk 

Kütüphanelerine hizmetlerinde yard›mc› olmak,
• Milli varl›klar›n korunmas› ve saklanmas›n› sa¤lamak.

55



Macar Milli Kütüphanesi 1999 y›l›ndan beri Macar Milli
Elektronik Kütüphanesi olarak önemli bir rol üstlenmifltir.
AB deste¤i ile oluflturulan say›sallaflt›rma sistemi sayesinde
kullan›c› talebine veya kurumsal say›sallaflt›rma politikalar›na
uygun olarak, telifsiz eserlerin say›sallaflt›r›lma ifllemleri
yap›labilmekte ve kullan›c›ya sunulabilmektedir. Telifli eser-
lerin say›sallaflt›r›labilmesi için ülkede yay›nc›, kütüphaneler
ve ilgili Bakanl›klar aras›nda yo¤un temaslar kurulmaktad›r
(Ministry, 2006, s.26).

Kütüphane Enstitüsü

Baflkan› ‹nsan Kaynaklar› Bakanl›¤› taraf›ndan atanan ve Milli
Kütüphane’nin bir kolu olarak hizmet veren Enstitüsü Milli
Kütüphanenin ve Halk Kütüphanelerinin metodoloji ve e¤itim
merkezidir (K.Bánkeszi ile kiflisel iletiflim, 14 Nisan 2016).

Enstitünün görevleri flu flekilde sunulabilir:

• Kütüphanelerin geliflimi için araflt›rmalar yapar ve
kütüphanelerde bu anlamda yap›lan araflt›rmalara
destek olur.

• Akredite dersler ve mesleki e¤itimler arac›l›¤›yla 
kütüphanecilerin ileri düzey e¤itimlerini sa¤lar,

• Özel koleksiyonlar haz›rlar,
• Yay›n yapar,
• Bilgi hizmetleri sa¤lar,
• Kütüphaneler ile ilgili ortaya konan milli kalk›nma

planlar›n›n koordinasyonu ve iflletilmesine kat›l›m
sa¤lar.

Hizmet noktalar›

Tek bafl›na bir bina veya koleksiyonu olmayan ancak bölge
kütüphaneleri taraf›ndan desteklenerek bir hizmet noktas›
oluflturup kütüphane hizmetleri veren yerler. Bu hizmet
noktalar› kafelerde, belediye binalar›nda, ifl yerlerinde veya
herhangi bir yerde kütüphane hizmetleri veren bir oda bile
olabilir. AB bilgi noktalar›, e-Macaristan bilgi sistemi, bilgi
ofisleri gibi modern B‹T ile donat›lm›fl yerler de yine bu
gruba girmektedir (Könyvtári sztatisztika,2014).
Hizmet noktalar›nda da belli standartlar olmas› gerekti¤i
belirtilmektedir. OPAC, internet, koleksiyon için yeterli raf,
okuyucular için yeterli çal›flma alan›, DVD sürücüsü, yaz›c›,
faks, telefon, projektör gibi donan›mlar her kütüphanede
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olmas› gerekti¤i gibi, bu hizmet noktalar›nda da bulunmal›d›r.
Her kütüphane ve hizmet noktas›nda mutlaka telefonla
dan›flma hizmeti verilmelidir.

Halk Kütüphaneleri

Halk kütüphanelerinin görev ve karakteristi¤i 2013’teki bir
düzenleme ile “Kullan›c›lar›n hem say›sal hem bas›l› eserlere
eriflimini ve kullan›m›n› sa¤lamak; bireylerin yaflam boyu
ö¤renme aktivitelerine kat›l›m›na destek olmak; bireylerin
e¤itimine katk› sa¤lamak, veritaban› ve bilimsel araflt›rmalardan
bilgi sa¤lamak; kültürel etkinlikler düzenlemek ve tüm bunlar›
ücretsiz olarak sa¤lamak” olarak belirlenmifltir (Könyvtári
sztatisztika, 2014).

Halk kütüphaneleri Bölge Lider Halk Kütüphaneleri (BLK),
‹l Halk Kütüphaneleri ve Köy Kütüphaneleri olmak üzere
nüfusa göre bir ayr›m sonucunda isimlendirilmifltir.

Hangi tür halk kütüphanesi olursa olsun, vatandafllar›n bilgi
ihtiyaçlar›n› gidermek ad›na hizmet veren bu kütüphaneler
yerel ihtiyaçlara göre hizmet tasarlar. Bilgiye eriflim hakk›n›n
kullan›m›na olanak sa¤lamak üzere vatandafllar›n temel
kütüphane hizmetlerine eriflimi, halk kütüphaneleri arac›l›¤›yla
sa¤lan›r. Halk kütüphaneleri hizmetleri tüm belediyelerin
vermekte oldu¤u zorunlu hizmetlerdendir. Tüm belediye
kütüphaneleri halk kütüphaneleridir ve belediyeye bir flekilde
ba¤l›d›r. Temel kütüphane hizmetlerinin yan› s›ra yerel bilgiler
içeren veya bölge halk›n› ilgilendiren konularla ilgili
dokümanlar› toplar ve muhafaza eder. Halk kütüphaneleri
kiflilere yaflam boyu ö¤renme deste¤i sa¤lamak zorundad›rlar
(Ministry, 2006).

Kütüphaneler hizmetlerini:

• Belediyelerden do¤rudan temin eder ve yasal olarak
belediyeler gerekli hizmetleri sa¤lamak zorundad›r

• veya belediyeler ile iflbirli¤i içinde temin eder,
• veya belediyelerden hizmet kiralar.

Bölgesel yönetim ve belediyeler halk kütüphanelerinin tek
bafl›na veya di¤er kütüphaneler ile iflbirli¤i içinde hizmetlerini
sa¤lamas› için yasal yetkilidirler.  Bölge, belediye ve halk
kütüphaneleri "herkes için kütüphane" ›fl›¤›nda herkesin
ihtiyaçlar›na karfl›l›k verebilmelidir (Ministry, 2006, s.21).
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Bu çerçevede ülkedeki herkesi kütüphane hizmetleri ile
buluflturabilmek ad›na çeflitli hizmet kriterleri ortaya konmufltur.
Bu kriterler nüfusa göre ne tür hizmetlerin verilmesi gerekti¤ini
söyler. Buna göre: nüfusu 1000 kifliden az yerleflimi olan
yerlere gezici kütüphane hizmeti verilir; 1000-3000 nüfuslu
yerler için ba¤›ms›z bir binada kütüphane kurulmaz ancak
bir kütüphane arac›l›¤›yla hizmetlerin sa¤lanmas› için yer
tahsis edilir; nüfusu 3000’den fazla olan yerlerin kütüphaneye
sahip olmas› tavsiye edilir veya di¤er kütüphanelerden hizmet
kiralan›r. Nüfusu 15.000’in üzerinde olan yerlerde kütüphane
yasas›na göre ba¤›ms›z kütüphane kurulmak zorundad›r.
15.000 'den az yerlere ise kurumsal çözümler verilir. Kurumsal
çözüm bir kuruma ait kütüphanenin ayn› zamanda halk
kütüphanesi olarak da hizmet vermesi demektir. Kurum bu
hizmetleri kütüphane ile ayn› binada da verebilir, baflka bir
binay› kiralayarak da verebilir. Bu yerlerde en az verilmesi
gereken kütüphane hizmetleri bir okuma salonu, katalog
tarama olanaklar›, temel dergi ve kitaplar›n bulundurulmas›,
ödünç verme ifllemlerinin yap›lmas› gibidir. Kurumsal çözümler
için sunulacak bir di¤er çözüm ise okul kütüphanelerinin
halk kütüphaneleri gibi hizmet vermesidir (KSZR, 2016, s.14).

Hangi kütüphanede ne büyüklükte bir koleksiyon bulunaca¤›
da nüfusa göre yap›lm›flt›r. Buna göre nüfusu 1000 kifliden
az olan yerlerde kifli bafl›na en az 150 bafll›k düflmelidir.
Nüfusu 1000'den fazla olan yerlerde ise bu rakam kifli bafl›na
50 bafll›k art›r›larak sa¤lanmal›d›r (Könyvtári sztatisztika,
2014).

Bir Halk Kütüphanesi kapanmak zorunda kal›rsa, ilgili belediye
kütüphane koleksiyonunu korunaca¤› ve hizmetlerinin devam
edece¤i yönünde önlemler al›r. Hizmetler ya bölge halk›n›n
ulaflabilece¤i baflka bir kütüphaneden verilir ya da hizmet
noktalar› oluflturur.

Halk Kütüphaneleri Listesi

Liste, her halk kütüphanesi için kay›t olunmas› zorunlu bir
listedir. ‹steyen okul ve bölge kütüphaneleri de listeye
girebilir. Bu listeye girebilmek için öncelikle Kültür Bakanl›¤›na
kütüphane yönetmeli¤i, vizyon ve misyon bildirimi ve iç
yönetmelik sunumu yap›lmal›d›r (Könyvtári sztatisztika, 2014).
Liste bu anlamda ülkedeki bütün kütüphanelerle ilgili genifl
bilgileri içeren bir veri taban›d›r.
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Listenin en önemli özelli¤i, halk kütüphanelerine ek bütçe
sa¤lamak amac›yla AB projelerine ulaflmas›n› ve Kurum
ihalelerinden bütçe alabilmesini sa¤lamakt›r. Örne¤in Horizon
2020 kapsam›nda Macaristan’da oluflturulan Széchenyi 2020,
halk kütüphanelerinin uzun süreli ve sürekli olarak AB
bütçesine eriflimini sa¤layan bir proje olarak listedeki
kütüphanelere büyük bir ek gelir kayna¤› olmufltur.

Listedeki kütüphaneler ayn› zamanda ‹nsan Kaynaklar›
Bakanl›¤›ndan da destek alabilirler. Bu destek “motivasyon
fonu” olarak özellikle yeni kurulan kütüphanelerin temel
ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmek için verilir. Destek, kütüphanelerin
sa¤lama giderleri üzerinden hesaplan›r. Buna göre, bir önceki
sa¤lama periyodunda yap›lan harcamalar›n %25-30 kadar›
kadar destek fonu ayr›l›r. Motivasyon fonu bütçe olarak
verilmek zorunda de¤ildir. Ülkedeki toplamda 56 adet Milli
Kütüphane, Milli Özel Kütüphaneler, Üniversite Merkez
Kütüphaneleri ve Bölge Kütüphanelerinin “veri sa¤lay›c›”
olarak rol ald›¤› Ulusal Belge Sa¤lama Sistemi kapsam›nda
bu kütüphaneler taraf›ndan kütüphaneler aras› ödünç verme
ve belge sa¤lama hizmetleri verilir (Könyvtári sztatisztika,
2014). Veri sa¤lay›c›lar aktivitelerine göre merkezden ek gelir
sa¤layabilirler (K.Bánkeszi ile kiflisel iletiflim, 14 Nisan 2016).

Bu destekle, Macar kütüphanelerinde sa¤lanan eser say›s›nda
art›fl gözlenmifltir. Bu destek özellikle Macaristan'›n 90’lardaki
geçifl döneminin negatif etkilerini kald›rmak için sa¤lanmaktad›r
çünkü o zaman kütüphanelere ayr›lan bütçe azalt›lm›flt›.
Kütüphanelerin dönüflümü Milli Kültür Program› içerisine
al›nm›flt›r. Kalk›nma plan› gibi milli kültür program› varm›fl.
Bu program kütüphanelerin politika güçlendirmeleri ve
deste¤ini art›ran ihaleleri desteklemektedir. Veritaban›
oluflturma, say›sallaflt›rma (güncel ve eski), koleksiyon koruma
gibi ifllemleri destekler.

Kütüphane Destek Sistemi

Daha önce belirtilen 19 bölgedeki Bölge Lider Kütüphane-
lerinin, nüfusu 5000’in alt›nda olan yerleflim yerlerine kütüp-
hane hizmetlerini sa¤lamalar›, buradaki kütüphane ve hizmet
noktalar›n› belli bir standartlar dâhilinde kaliteli bilgi merkezleri
haline getirmek için kurulmufl bir sistemdir. Bölge Lider
Kütüphaneleri ba¤l› bulunduklar› bölge ve flehir belediye-
lerinden bütçe al›rlar. Bu bütçeyle kütüphanelere çeflitli
hizmetler sat›n al›p, sa¤larlar (Könyvtári sztatisztika, 2014).
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Bu sistemin tasarlama aflamas›nda çeflitli durum de¤erlendirme
toplant› ve konferanslar› çerçevesinde yerel yönetim,
kütüphaneciler ve kütüphane yöneticilerinin kat›l›mlar› ile
gerçeklefltirildi. Toplant›larda, kütüphanelerin geliflimi nas›l
desteklenebilir, halk›n kütüphanelere daha fazla eriflimi nas›l
sa¤lanabilir, kütüphaneciler nas›l daha donan›ml› hale
getirilebilir, kütüphane bina ve mobilyalar› nas›l daha modern
hale getirilebilir gibi kalite ve standartlar› belirlemek üzere
beliren sorulara yan›tlar arand›. De¤erlendirmelere tabi tutulan
köy ve kasabalar›n öncelikle demografik verileri ortaya
kondu. Yerel nüfusun kültürel de¤erleri en önde tutuldu.
Bölgedeki e¤itim olanaklar› ve okul, kütüphane gibi e¤itim
ve kültür kurumlar›n›n alt yap›s› de¤erlendirildi. Ayr›ca,
bölgelerdeki Bilgi ve ‹letiflim Teknolojilerinin durum
de¤erlendirmeleri yap›ld› (KSZR, 2016, s.3).

Sistem, kütüphanelerin geliflimini birçok yönden hedef-
lemektedir.

Afla¤›daki tablolarda KDHS kütüphanelerinin durumu ve
KDHS olmayan kütüphanelerden fark›, say›sal verilerle
gösterilmeye çal›fl›lm›flt›r. Ayn› zamanda bu tablolar sayesinde
2013 ve 2014 y›l› verileri aras›nda karfl›laflt›rmas› yap›labilecektir.
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Tablo 1. Kütüphaneler ile ilgili genel bilgi

Kütüphane say›lar› 2013 2014

Toplam kütüphane say›s› 9,894 10,297
Aktif kütüphane (%) 98 98
KDHS kütüphane say›s› 2,284 2,353
Aktif KDHS kütüphanesi (%) 99 100
Toplam kütüphaneci say›s› 8,426 8,623
KDHS kütüphaneci say›s› 2,252 2,371
Toplam kütüphaneci olmayan çal›flan say›s› 1,587 1,543
BT personeli olan (%) 31 32

Kaynak: Könyvtári Intézet,2016

Macaristan’da 2013 y›l›nda toplam 9,894, 2014 y›l›nda ise
toplam 10,297 adet kütüphane bulunmaktad›r. Bu rakam›n,
daha önce bahsedilen hizmet noktalar›n› da içerdi¤i
varsay›lmakta ve bu yüzden oldukça yüksek oldu¤u
düflünülmektedir. Toplam kütüphane say›s› içerisinde KDHS
kütüphaneleri say›s› 2013 y›l›nda 2,284, 2014 y›l›nda ise
2,353’tür. Toplam kütüphane say›s›n›n art›fl› ile do¤ru orant›l›
olarak KDH kütüphaneleri say›s› da artm›flt›r (69 adet yeni



KDHS kütüphanesi 2014 y›l›nda ülkeye kazand›r›lm›flt›r).
KDHS kütüphanelerinin tamam› 2014 y›l›nda aktif durumdad›r.
Kütüphaneci say›s›n›n kütüphanelere da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda
oldukça yüksek bir rakam karfl›m›za ç›kmaktad›r. Hizmet
noktalar›nda profesyonel kütüphaneci çal›flt›rma zorunlulu¤u
bulunmad›¤›ndan, her kütüphanede kütüphanecilerin oldu¤u
söylenebilir. Macar kütüphanelerinde toplamda kütüphaneci
olmayan çal›flanlar›n say›s›, toplamda kütüphaneci olanlar›n
say›s›n›n neredeyse 1/8’i kadard›r. Ayr›ca 2013 y›l›na k›yasla
2014 y›l›nda kütüphaneci say›s› artarken, kütüphaneci olmayan
personel say›s› azalm›flt›r. Bu art›fl KDHS kütüphanelerinde
de gözlemlenmektedir. Kütüphanelerde %32 oran›nda Bilgi
Teknolojisi (BT) personeli çal›flmaktad›r ve 2014 y›l›nda BT
personeli say›s› az da olsa art›fl göstermifltir.
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Tablo 2. Kütüphanelerle ilgili teknik bilgiler

Teknik detaylar (%) 2013 2014

Kütüphaneye ait web sitesi 24 26
KDHS kütüphaneleri web sitesi 9 12
Engellilere yönelik web sitesi 6 7
KDHS kütüphaneleri engellilere yönelik
    web sitesi 1 3
Kablolu internet 54 55
KDHS kablolu internet 41 46
Kablosuz internet 35 40
KDHS kablosuz internet 27 36
Mobil uygulama 1 1

Kaynak: Könyvtári Intézet,2016

Macar kütüphanelerinin 2014 y›l›nda yaln›zca %34’ünün
kendine ait bir web sitesi bulunmaktad›r. Bu oran KDHS
kütüphanelerinde daha da düflmekte ve %12 KDHS
kütüphanesinin web sitesi oldu¤u görülmektedir. Ancak,
KDHS kütüphanelerinin web sitesi edinme oran›, tüm
kütüphanelerin 2013 ve 2014 y›l›na k›yasla gösterdi¤i art›fltan
daha h›zl›d›r. Toplam web sitesinin art›fl›nda yaln›zca KDHS
kütüphanelerinin web sitelerinin art›fl› etkili olabilir. Hem
KDHS hem de tüm kütüphanelerin engellilere yönelik web
sitesi oldukça azd›r. ‹nternet eriflimi konusunda da %50’den
az kütüphanenin internet erifliminin bulundu¤u görülmektedir.
Mobil uygulamalar ise yok denecek kadar azd›r. Bu durumun
kütüphanelerde öncelikle temel hizmetlerin ve bina ile ilgili
bak›m ifllerinin öncelikle durumda olmas›ndan dolay› ortaya



ç›kt›¤› söylenebilir. Çünkü Tablo3’te de görüldü¤ü gibi
kütüphane binalar›n›n %22’si bak›ma ihtiyaç duymaktad›r.

2013 y›l›n›n bafllar›nda çeflitli flehirlerdeki köy ve kasaba
kütüphanelerinin durum de¤erlendirmesi dâhilinde bafllat›lm›fl
sistem henüz yeni olmas›na ra¤men etkilidir.
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Tablo 3. Macar kütüphanelerinin bina durumu

Bina durumu (%) 2013 2014

Binas› olan kütüphane 99 98
Binas› yenilenen 35 37
Kullan›labilir durumda 36 40
Yenileme gereken 26 22

Kaynak: Könyvtári Intézet, 2016

Bir Bölge Lider Kütüphanesi: Somogyi Kütüphanesi

Macaristan’›n üçüncü büyük flehri olan Szeged’de bulunan
kütüphanenin kurulufl hikâyesi flöyledir: Szeged’de bulunan
Tisza nehri, 1879 y›l›nda taflmas› sonucunda tüm flehri
y›km›flt›r. Macarlar günümüzde bile taflk›ndan korkmakta,
her y›l nehir etraf›nda yeni güçlendirme çal›flmalar›
yapmaktad›r. Taflk›ndan sonra Türkiye’nin içinde bulundu¤u
uluslararas› iflbirli¤i çal›flmalar› sonuç vermifl, flehir yeniden
infla edilmifltir. fiehre Macaristan içerisinden de birçok yard›m
gelmifltir. Bu yard›m bafll›klar›ndan birisi de “kültürel yeniden
do¤ufl” olarak bilinen müze, kütüphane, kültür evleri gibi
binalar›n kurulmas› ifllerini kapsamaktad›r. Bu alanda, Károly
Somogyi farkl› alanlarda 43.701 ciltten oluflan kendi kitapl›¤›n›
Szeged’e ba¤›fllayarak Somogyi Kütüphanesinin kurucusu
olmufltur. Koleksiyon iki kez yer de¤ifltirerek 3 katl› ve
toplamda 6.500 m2’lik bugünkü binas›na kavuflmufltur.
Kütüphane bugün yaklafl›k olarak 160.000 kifliye hizmetlerini
sunmaktad›r (Könyvtári sztatisztika, 2014).

Kütüphanede müzik, sanat, gazete, etnik, Esperanto, süreli
yay›nlar, romanlar gibi farkl› tür ve alanda koleksiyonlar
bulunur. Kurucusu gibi kütüphaneye zaman›nda ba¤›fllarda
bulunmufl önemli kiflilerin koleksiyonlar› da isimleriyle
an›larak sunulmaktad›r (Somogyi Könyvtár, 2016).
Kütüphanede daha çok Osmanl›ca olarak Türkçe eserler de
bulunmaktad›r.



Kütüphanenin aç›k oldu¤u saatler günlere göre de¤ifliklik
gösterir. Pazartesi, Sal›, Çarflamba ve Cuma 09.00-19.00
saatlerinde aç›k olan kütüphane, Perflembe günü 13.00-19.00
saatlerinde aç›kt›r. Cumartesi günü 10.00-16.00 saatlerinde
hizmet veren kütüphane Pazar günleri kapal›d›r.  Kütüphane
2014 y›l›nda toplamda 286 gün kullan›c›lar›na hizmet vermifltir
(Könyvtári sztatisztika, 2014).

Kütüphane hizmetleri kütüphane daimi üyelerinde ve günlük
“bileti” olan geçici üyelere sunulur. Hizmetler ödünç alma,
görsel-iflitsel koleksiyonun sunumu, OPAC, kafeterya, fotokopi,
ç›kt› alma, etkinliklere kat›l›m, özel koleksiyonlara eriflim,
elektronik veri tabanlar› gibi çeflitlidir. Kütüphane üyesi
olmadan kütüphane ziyaretleri gerçeklefltirilebilir, etkinliklere
kat›l›nabilir ve katalo¤a göz at›labilir. Kütüphane üyeli¤i 16
yafl alt› ve 60 yafl üstü kullan›c›lar için ücretsiz, di¤erleri için
ücretlidir. Dan›flma hizmeti, kütüphaneler aras› ödünç verme,
seçimli bilgi duyurusu, bilgisayar, internet gibi hizmetler de
verilmektedir. Kütüphane flu an mobil hizmetler
sunamamaktad›r (Somogyi Könyvtár, 2016).

Kütüphane Koleksiyonu

Kütüphanedeki tüm eserler dan›flma eseri olmas›na veya
görsel-iflitsel eser olmas›na bak›lmaks›z›n ödünç verilebilir.
Bir kerede en fazla alt› eser ödünç al›nabilir ve kitap-dergi
gibi bas›l› materyaller en fazla 21 gün için ödünç verilebilir.
Dan›flma eserleri yedi gün gibi k›sa bir süre için ödünç
verilebilir (OSZK, 2016).

Kütüphane içinde uyulmas› gereken kurallar Somogyi
Kütüphanesi yönetimi için çok önemlidir. Bu kurallar,
kullan›c›lar›n çanta, mont, vb. eflyalarla kütüphaneye
girmemesi, yiyecek-içece¤in kabul edilmemesi, kütüphane
eflyalar›na zarar verilmemesi, reklam içeren dokümanlar›n
yaln›zca kütüphane giriflinde sergilenmesi gibi çeflitlidir
(OSZK, 2016). Kurallara uymayan üyelerin üyelikleri geçici
olarak ask›ya al›nabilir veya iptal edilebilir. Özellikle k›fl
aylar›nda yo¤un olarak kullan›lan ask›l›klar kütüphane için
ufak da olsa bir ek gelir sa¤lamaktad›r (B. Jánosné ve S.
Oros ile kiflisel iletiflim, 19 Nisan 2016).

Somogyi Kütüphanesi Bölge Lider Kütüphanesi olarak KDHS
kütüphanelerine koleksiyon sa¤lamakla sorumludur. Herhangi
bir kütüphaneye bir eser gerekti¤inde al›m› Somogyi
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Kütüphanesi taraf›ndan yap›l›r. Eserlerin kataloglama, s›n›flama
ve barkodlanmas› ifllemleri Somogyi kütüphanecileri taraf›ndan
yap›l›r (B. Jánosné ve S. Oros ile kiflisel iletiflim, 19 Nisan
2016).

Somogyi kütüphanesi kataloglar›n› y›lda en az dört kez
güncellenmelidir. Koleksiyonda bulunmayan eserler kullan›c›
veya kütüphane taraf›ndan Milli Belge Sa¤lama Sisteminden
elde edilir. Kütüphanelerde yerel gazeteler ve yerel bilgiler
bar›nd›ran her tür materyal bulundurulmal›d›r. Yafl gruplar›na
göre belirlenecek en az 2-3 dergi bulunmal›d›r (Somogyi-
könyvtár, 2016).

Bütçe

Kütüphane hizmetleri iki kaynak taraf›ndan karfl›lan›r:
Belediyelerin kültürel hizmetleri (kütüphane, müze gibi) ve
Merkezi destek. Merkezi destek 2013 y›l›na göre bir yerdeki
nüfus temel al›narak kifli bafl›na 1140Forint1 (yaklafl›k 11 TL)
olarak belirlenmifltir. Bu rakam bir kütüphane harcamalar›n›n
yaklafl›k %40-80'i aras›nda bir rakam› kapsar (Könyvtári
sztatisztika, 2014).

Kalan bütçe ihtiyac› ise belediyelerin kendi bütçesinden
temin edilir. E¤er hala bütçe yeterli de¤ilse, ihaleler yöntemi
veya etkinlikler, sergiler, toplant›lar gibi di¤er bütçe kaynaklar›
oluflturulur.

Halk kütüphaneleri karma bütçelidir; hem belediyeden hem
de bölge yönetiminden bütçe al›r. Çünkü Macaristan’da bölge
ve bölge lider flehirleri ayr› bütçelere sahiptir.  Somogyi
kütüphanesi de dâhil olmak üzere tüm BLK’ler, KDS
çerçevesinde ald›klar› bütçeyi harcamada özgürdürler (B.
Jánosné ve S. Oros ile kiflisel iletiflim, 19 Nisan 2016).

Hizmetler

Kataloglama s›n›flama gibi temel kütüphane hizmetlerinin
yan› s›ra Somogyi halk kütüphanesinin okuyucular›na
elektronik ortam ve internet eriflimini sa¤lamas› ad›na arac›
bir kurum olmas› hedeflenmifltir. Kütüphane, bunun için
gerekli yaz›l›m ve donan›ma sahip olmal›d›r. Kütüphanede
s›kl›kla özellikle çocuklar için gruplar halinde etkinlikler
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düzenlenir ve kütüphanede bu etkinlikler için gerekli alan
ayr›lm›flt›r (B. Jánosné ve S. Oros ile kiflisel iletiflim, 19 Nisan
2016). Somogyi Kütüphanesi, lideri oldu¤u tüm kütüphanelere
bu elektronik hizmetleri sa¤lamak veya hizmetlerini paylaflmak
zorundad›r.

Somogyi Kütüphanesi ayda en az 4 kez bir etkinlik düzenlemek
zorundad›r. Etkinlikler belediyeler taraf›ndan veya
kütüphanenin kendisi taraf›ndan planlanabilir. Kütüphane
bu etkinliklerin hizmet vermekle sorumlu oldu¤u
kütüphanelere duyurmas› ve bu kütüphanelerin kendi
etkinliklerini yapmas› konusunda onlara destek verir.
Kütüphane hizmetlerine bölgedeki nüfusun en az %20'sinin
eriflimi hedeflenmektedir. Nüfusun en az 2/3'ünün de
kütüphaneyi bir kez ziyaret etmesi hedeflenmektedir (Könyvtari
sztatisztika, 2014).  Kütüphaneler istatistikler haz›rlamal› ve
bu istatistikleri y›lda en az bir kez de¤erlendirmelidir. Somogyi
Kütüphanesi, di¤er kütüphanelerin etkinlik yapabilmelerine
yard›mc› olur.

Kütüphane Yeri ve Bina

Kütüphane bölgenin merkezinde, herkes taraf›ndan eriflilebilir
ve kullan›labilir durumdad›r. Bina güvenli ve güvenlik
önlemleri ile donat›lm›flt›r. Ifl›kland›rmalar do¤al, modern ve
ekonomik biçimde ayarlanm›flt›r. Rahat, uygun ›s›tma sistemine
sahip, temiz ve iyi yap›land›r›lm›fl bir kütüphanedir.

Bölge içerisinde sokak levhalar› yard›m›yla kütüphaneyi
bulmak kolayd›r. Kütüphane tabelas› ve çal›flma saatlerini
gösteren bilgiler görünen yerdedir.

Kütüphane alan› hizmetlerin verilebilmesi için yeterli ve
uygun alana sahip olmal›d›r. En az bir okuyucu odas› ve
ödünç verme masas› bulunmal›d›r (KSZR,2016,s.6).

Halk Kütüphanelerindeki De¤iflimler 2

Macaristan'da kütüphaneler yüzy›llar boyu tarihin bir parças›
olarak geliflmifltir. Kütüphaneler ile ilgili resim sürekli olarak
de¤iflmektedir. Zorluklar› tespit etmek ve bilmek,
kütüphanelerin sürdürebilirli¤i için çok önemli görülmektedir.
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Bu çerçevede Macar kütüphanelerin son 20 y›l içerisinde
büyük zorluk ve de¤ifliklikler geçirdi¤ini söyleyebiliriz. Bu
de¤ifl imler i  baz›  bafll ›k lar hal inde sunabi l i r iz :

Eriflim

Kitle iletiflim ve dijital eriflim sayesinde kullan›c›lar›n bilgi
eriflim davran›fllar› de¤iflmifltir. Say›sal bilgi eriflimi gitgide
önem kazanmakta ve say›sallaflma çabalar› kütüphanelerin
karakteristi¤i haline gelmektedir. Nitekim Macar Milli
Kütüphanesi önderli¤inde bafllat›lan say›sallaflt›rma çal›flmalar›
ELDORADO ismi verilen bir proje ile hayata geçirilmifltir.
Proje kapsam›nda say›sallaflt›rma merkezi olarak görev alan
Macar Milli Kütüphanesi öncelikle telifsiz eserleri kullan›c›
talebi veya kütüphanelerin stratejilerine dayal› olarak
say›sallaflt›rmaktad›r. Projeye kat›l›m sa¤layan kütüphaneler
tek bir platformdan tüm say›sal eserlere ulaflabilmektedir.
Macar kütüphaneleri yay›nc›larla iflbirli¤i içinde telifli eserlerin
say›sallaflt›r›lmas› için çeflitli ad›mlar atm›flt›r. Kütüphaneler
bas›l› eserleri say›sallaflt›rarak yay›nc› unvan› da kazanm›flt›r.
Telif d›fl› veya yetim eserlerden elde edilen yeni say›sal
dokümanlar kitap dünyas›na yeni bir soluk getirmifltir. Telifli
belgelerin ve derme eserlerin yasal olarak hizmete sunulmas›
ancak pazardaki farkl› aktörlerin haklar›n›n korunmas› yoluyla
mümkün olacakt›r.

Kitap Üretimi

Eserlere çevrimiçi eriflim e¤ilimi geleneksel kitap üretimi
de¤ifltirmifltir. Elektronik kitap ve self yay›nlama aktivitelerinde
art›fl gözlemlenmektedir. E-kitap kullan›m›n›n art›fl›yla ortaya
ç›kan ve hem bas›l› hem elektronik eserlerin yasa d›fl›
ço¤alt›lmas›n› önleyecek baz› yasal çal›flmalar yap›lmaktad›r.
Yasal koruma konusuna kütüphanelerde ELDORADO 3

projesindeki gibi somut ad›mlar at›lm›flt›r.

Üstveri ve Semantik

Üstveri sistemlerinin geliflmesi ile birlikte verilerin daha kolay
anlafl›lmas› ve semantik tan›mlamalar›n›n yap›lmas› daha
kolaylaflm›flt›r. Kütüphaneler art›k sadece MARC de¤il RDA,
FRBR gibi sistemleri de ö¤renmekte ve kullanmaktad›r. EXIF,
XMP, DOI gibi di¤er üstveri standartlar› da ö¤renilmekte ve
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kullan›lmaktad›r. Halk kütüphaneleri merkezi veri sistemi
sayesinde iyi yap›land›r›lm›fl standart veri alabilmektedir.
Kütüphanelerde bulut kullan›m› e¤iliminde art›fl görülmektedir.

Kütüphanelerin Ayr›flt›r›lmas›

Son y›llardaki geliflim ve de¤iflimler geleneksel kütüphane
rollerinin kütüphane türüne göre farkl›l›k gösterdi¤i
görülmektedir. Elektronik hizmetlerin yürütülebilmesi için
gerekli insan gücü ve teknik donan›ma sahip kurumlar
merkezi veri yönetim ifllemlerini de yürütmektedir. Bunlar
genelde ulusal düzeydeki kurumlard›r. Merkezi veri yönetim
sistemi, geleneksel tan›mlay›c› verilerin yan› s›ra tezarus,
yap›land›r›lm›fl veri, yasal veriler ve telif bilgilerini de içerisinde
bar›nd›r›r. Üniversite kütüphaneleri hala milli bilgi sistemlerinin
yürütülmesi konusunda büyük bir role sahiptir. Co¤rafik
yerine göre hizmet veren kütüphaneler ait oldu¤u bölgedeki
insanlar›n ihtiyaçlar›na göre yap›lanmak ve elektronik hizmetler
vermek zorundad›r. Koleksiyonunda eski eserler bulunduran
ve bunlar› korumakla görevli kütüphaneler, say›sallaflt›rma
ve gitgide artan say›sal eser say›s›na göre “müzeleflme”ye
gitmektedir. Böylelikle geleneksel belgeler ziyaretçi dostu
biçimde, kullan›c› gruplar›na göre servis edilir.

Bütçe

Mevcut bütçe stratejisi gözden geçirilmeli ve bütçe ihtiyaçlar›
buna göre de¤erlendirilmelidir. Son y›llarda say›sal ve hatta
bas›l› eserlere ait telif bedellerinin okuyuculardan al›nmas›
fleklinde bir e¤ilim vard›r. Kütüphanelere verilen devlet
deste¤i ile kullan›c›lardan baz› hizmetler için al›nan bedellerin
belirlenmesi kültürel politika ve devlet bütçesinin bir parças›
haline gelmektedir. Kütüphane hizmetlerinin desteklenmesi
ve gelifltirilmesi için sponsorluk iliflkileri hala büyük önem
tafl›maktad›r.

Sonuç

Macaristan’da kütüphanelerin Belediyelerle olan iliflkisi
organik bir iliflki olmamakla beraber, Belediyelerin
kütüphanelere bütçe sa¤lama ve yönetici atamas›ndan ileri
gitmemektedir. Bu durum kütüphanelerin hizmet sa¤lama
konusunda planlamalar›n› daha özgür ve halka yak›n olarak
yapabilmelerini sa¤lamaktad›r. E¤er ülkemizde kütüphaneler
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ve Belediyeler aras›nda bir iliflki kurulacaksa, Macar sistemi
örnek al›nabilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli konu
ise kütüphanelerin kayda de¤er bölgesel farkl›l›klar
göstermesidir. Macaristan’›n yaklafl›k 10 kat› kadar büyük bir
ülkemizin oldu¤unu da göz önünde bulundurarak bölgesel
farkl›l›klar›n ortaya ç›karabilece¤i sorunlara karfl› çeflitli
önlemler al›nmal›d›r.

Teflekkür

Çal›flmam›z›n oluflturulmas›nda bizlere yard›mc› olan
Kütüphane Enstitüsünden Say›n Katalin Bánkeszi ve Somogyi
Kütüphanesinden Say›n Bajusz Jánosné ve Sándor Oros’a
teflekkürlerimizi sunar›z.
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Norveç Halk ve Belediye Kütüphanelerine
Genel Bir Bak›fl

Muharrem Y›lmaz
Oslo Üniversitesi, Norveç, muharremyilmaz@ub.uio.no

Öz

Halk kütüphaneleri hayat›n çok farkl› alanlar›na yönelik
genifl bir hizmet yelpazesine sahip, çocuklara, yetiflkinlere,
yafll›lara, engellilere, yerel iflletmelere, okullara, hastanelere
k›sacas› hemen hemen ülkenin bütün birey, kurum ve
sektörlerine hitap eden kültürel kurumlard›r. Ayni zamanda
halk kütüphaneleri bulunduklar› topluma, bofl zaman
faaliyetlerinin etkin bir flekilde de¤erlendirilmesi için bir dizi
hizmet sa¤layarak, kiflilerin kendilerini yetifltirmeleri, kiflisel
ve toplumsal becerilerinin gelifltirilmesi için etkinlikler
düzenleyerek, bir kültürel ve sosyal buluflma yeri olarak de¤er
katmaktad›rlar.

Norveç’te halk kütüphaneleri ülkenin en önemli kültür
kurumlar›d›r ve kullan›m› çok yayg›nd›r. Norveç
vatandafllar›n›n sinema haricinde en çok ziyaret etti¤i ikinci
kültürel kurum halk kütüphaneleridir. Bir y›l boyunca Norveç
nüfusunun %52'si halk kütüphanelerini ziyaret etmektedir.
Bir birey bir y›l içeresinde ortalama befl kez Oslo Halk
Kütüphanesi ziyaret etmektedir. Oslo merkez halk kütüphanesi
(Deichmanske Bibliotek) ülkenin en büyük halk
kütüphanesidir ve Oslo il s›n›rlar› içerisinde 18 flubesi vard›r.
Sadece Oslo’daki halk kütüphanelerinde yaklafl›k 300
kütüphane çal›flan› bulunmaktad›r.

Norveç idari olarak on dokuz merkez ilçeye bölünmüfltür ve
Oslo merkez dâhil olmak üzere Norveç’te 428 belediye yer
almaktad›r ve her bir belediyenin kendi kütüphanesi
bulunmaktad›r. Norveç’te halk/belediye/bölge kütüphaneleri
ülkenin anayasas›nda belirtilen Halk Kütüphanesi kanunu
maddeleri gere¤ince ifllerli¤ini sürdürmektedir. Norveç’te,
halk kütüphanesi, belediye kütüphanesi ve ilce merkez
kütüphanesi olmak üzere üç tip yerel kütüphane modeli
vard›r ve bu kütüphaneler özünde bulunduklar› bölgeye halk
kütüphanesi hizmeti sunmakla yükümlüdür. Yerel hizmet
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olarak görülen olan ve yerel yönetimler taraf›ndan iflletilen
Norveç’te halk kütüphaneleri merkezi olarak Kültür Bakanl›¤›
bünyesinde, Norveç milli kütüphanesi sorumlu¤undad›r.

Bu çal›flmada Norveç halk ve belediye kütüphanelerinde
sunulan kütüphanecilik hizmetleri, hizmet ve personel
standartlar› ve halk kütüphanelerinin toplumsal yaflam
içindeki rolü halk kütüphanesi hizmet politikalar› çerçevesinde
genel olarak ele al›nmaktad›r.

Anahtar Kelimeler: Halk kütüphanesi, belediye kütüphanesi,
Norveç, Oslo.
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Norveç ‹dari Yap›s›

Avrupa’n›n kuzeyinde ‹skandinav ülkeleri aras›nda yer alan
Norveç, anayasal monarfli ile yönetilen bir krall›kt›r. Norveç
kuzey Avrupa’da yer almas›na ra¤men Avrupa Birli¤i'ne üye
olmayan tek ‹skandinav ülkesidir. Avrupa ortalamas›n›n
üzerinde bir yaflam standard›na sahip olan Norveç’te yaflayan
insanlar›n say›s› befl milyon civar›ndad›r (2013 say›m› -
5.136.700) ve kifli bafl›na düflen milli gelir 67,445 Amerikan
dolar›d›r (Vikipedi, 2016).

19 merkez ilçeye ve 428 belediyeye ayr›lan Norveç’te,
belediyeler (municipality) ve merkez ilce yönetimi (county)
olmak üzere ikili bir yerel yönetim sistemi bulunmaktad›r.
Oslo, hem belediye hem de merkez ilce olmas›ndan dolay›
di¤er merkez ilce ve belediyelerden ayr›lmaktad›r. Norveç
belediyelerin en önemli görevlerinden biri birinci basamak
sa¤l›k hizmetlerini planlamak, 16 yafl›na kadar yerel halk›n
e¤itim giderlerini karfl›lamak, kütüphane kurmak ve kültürel
çal›flmalarda bulunmakt›r (Aydemir, 2004).

Norveç Halk/Belediye Kütüphaneleri

Halk Kütüphanesi Yasas›  (1985-12-20-108) 1

Norveç’te halk/belediye/bölge kütüphaneleri Halk Kütüphanesi
kanunu maddeleri gere¤ince ifllerli¤ini sürdürmektedir. 1985
y›l›nda Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kart›lan yasa befl bölüm
alt›nda on maddeden oluflmaktad›r (Kulturdepartementet,
2013).

1 ‹lgili bölüm Norveççe’den Türkçeye yazar taraf›ndan çevrilmifltir.



Bölüm I. Halk Kütüphanesi Amaçlar› ve Faaliyetleri

Madde 1.Hedef

• Halk kütüphaneleri, sahip oldu¤u kitap koleksiyonu
ve di¤er medya materyalleri ile aktif bir iletiflim 
politikas› içerisinde ülkede yasayan tüm bireylere
ücretsiz bilgi ve e¤itim hizmetleri sunmak ve di¤er
kültürel faaliyetleri desteklemek ile yükümlüdür.

• Halk kütüphaneleri, kamuya aç›k toplant› ve tart›flma
aktivitelerine ev sahipli¤i yaparak ba¤›ms›z ve 
tarafs›z bir buluflma yeri olmal›d›r.

• Hem çocuklar› ve hem de yetiflkinleri kapsayacak
flekilde çok yönlü, kaliteli ve güncel bir yap› 
içerisinde bulunmal›d›r.

• Kütüphane içeri¤i ve sunulan tüm hizmetler fleffaf
bir yap› içerisinde olmal›d›r.

• Halk kütüphaneleri, milli kütüphane sisteminin bir
parças›d›r.

Madde 2. Kapsam

• ‹lgili kanun belediyelerin sorumlulu¤undaki yerel
kütüphaneler, bölge kütüphaneleri ve devlet 
sorumlulu¤unda ki özel kütüphaneler de dâhil 
olmak üzere halk kütüphanesi sistemi içinde yer 
alan tüm kütüphaneler için geçerl idir .

• Halk kütüphanesi faaliyetleri ve kütüphane hizmetleri
engelli vatandafllar› da göz önünde bulundurarak
tasarlanmal›d›r.

Madde 3. ‹flbirli¤i ve Kay›t

• Kütüphaneler, kütüphaneler aras› ödünç verme ve
kay›t ifllemlerinde ortak kurallar› takip etmeli ve 
istenilen istatistikleri rapor etmelidir.

• Bakanl›k konuyla ilgili ayr›ca yönetmelikler 
ç›kartabilir.

Bölüm II. Belediye Kütüphaneleri.

Madde 4. Genel

• Bölüm I’ de belirtilen amaçlar dâhilinde, tüm 
belediyeler bir halk kütüphanesine sahiptir.
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• Bir belediye tek bafl›na halk kütüphanesi hizmeti
verebilir ya da baflka bir belediye, ilçe ya da bir 
devlet kurumu ile iflbirli¤i çerçevesinde ortaklafla
kütüphane hizmeti verebilir.

• Her belediye halk kütüphanesi kurallar›n› kendi 
belirler.

Madde 5.  Mesleki Uzmanl›k

• Belediye kütüphanelerindeki çal›flan personel 
kütüphanecilik e¤itimi alm›fl olmal›d›r.

• Bakanl›k özel durumlarda, bu hükmün muafiyeti
sa¤layabilir ve mesleki yeterlilik gereksinimlerine
iliflkin ayr›nt›l› düzenlemeleri sa¤lar.

Bölüm III. Merkez ‹lçe Kütüphaneleri

Madde 6. Genel

• Merkez ilce meclisi,  bölgedeki kütüphane 
görevlerinin korunmas› ve bölgesel kütüphane 
hizmetlerinin gelifltirilmesi ile sorumludur. Bu 
ba¤lamda yerel yönetimlere dan›flmanl›k dahil da
olmak üzere profesyonel rehberlik sa¤lamak 
amac›yla mesleki konularda toplant›lar ve kurslar
düzenler.

• Bölge kütüphaneleri bir ya da daha fazla belediye
kütüphanesi ile iflbirli¤i dâhilinde müflterek 
kütüphane hizmetleri yürütebilir.

Madde 7. Mesleki Uzmanl›k

• Bölge meclisi bölge kütüphanesi hizmetlerinin 
yönetilmesi ve gereken sorumluluklar›n yerine 
getirilmesi için, yönetici düzeyinde bir uzman 
kütüphaneciye sahip olmal›d›r.

• Bakanl›k yeterlilik gereksinimlerine iliflkin gerekli
düzenlemeleri verir.

Bölüm IV. Devlet Fonksiyonlar›

Madde 8. Devlet kütüphane görevleri

• Bakanl›k bu Kanun gere¤ince kütüphanelerin 
vazifelerini yerine getirmesini sa¤lar ve ilgili kararlar›
al›r.
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Madde 9. Özel kütüphane amaçlar›

• Devlet politikalar› çerçevesinde, her bir belediyenin
kütüphane hizmetinin takip edilmesinden ziyade

• Millî kütüphane sisteminin devaml›l›¤› devlet için
büyük önem tafl›maktad›r.

Yönetim ve Bütçe

Norveç’te, halk kütüphanesi, belediye kütüphanesi ve bölge
(il merkez) kütüphanesi olmak üzere üç tip yerel kütüphane
modeli vard›r ve bu kütüphaneler özünde bulunduklar›
bölgeye halk kütüphanesi hizmeti sunmakla yükümlüdür.

Belediye kütüphaneleri, 2010 y›l›na kadar Devlet Arflivler,
Kütüphaneler ve Müzeler koordinasyon ve gelifltirme ajans›
(ABM-utvikling – Statens samordnings- og utviklingsorgan
for arkiv, bibliotek og museum) alt›nda faaliyet göstermekteydi.
ABM, 2010 y›l›nda yeniden düzenlemeden geçirildi ve ülkedeki
tüm halk / belediye kütüphaneleri Norveç Milli Kütüphanesi
sorumlu¤una aktar›ld›. Günümüzde halk kütüphaneleri flöyle
bir hiyerarfli içerisinde yap›land›r›lmaktad›r:

 Devlet
 Parlamento

      Hükümet
• Kültür Bakanl›¤›
    Milli Kütüphane
        Halk ve Belediye kütüphaneleri

Yukar›da görüldü¤ü üzere Norveç’te halk kütüphaneleri
merkezi olarak Kültür Bakanl›¤› bünyesinde, Norveç milli
kütüphanesi sorumlu¤u alt›ndad›r.  19 il merkezi ve 428
ilçede / belediyede faaliyet gösteren halk kütüphaneleri bir
yerel hizmet olarak görülmekte ve yerel yönetimler taraf›ndan
iflletilmektedir. Kütüphanelerin finansman› her belediyenin
kendi bütçesinden sa¤lanmaktad›r ve bu rakam belediye
bütçesinin yaklafl›k % 1'ne tekâmül etmektedir.

Afla¤›da yer alan 1. Grafik bir belediyenin kültürel alanda
net faaliyet giderlerini göstermektedir. Anlafl›laca¤› üzere
kütüphane hizmetleri kültür harcamalar› içerisinde % 14‘lük
bir paya sahiptir ve bu rakam sanat ve çocuklara ve gençlere
yönelik aktivelere ayr›lan paydan daha yüksektir.
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2. Grafik ise kültürel alanda merkez belediyelerin / il
yönetimlerinin net faaliyet giderlerini göstermektedir. Merkez
ilçelerde kütüphaneler için 59’luk bir bütçe ayr›lm›flt›r.
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fiekil 2. Kültürel alanda merkez belediyelerin net faaliyet giderleri

Norveç’te halk kütüphanesi ve belediye kütüphanesi ayni
kavramlard›r. Belediye kütüphanesi terimi halk aras›nda isim
olarak yayg›n bir kullan›ma sahip de¤ildir genellikle kurumsal
olarak kullan›lmaktad›r. Belediye kütüphanesi denildi¤inde
akla do¤rudan halk kütüphanesi gelmektedir. Bölge
kütüphaneleri ise, il merkez yönetiminin kendi bölgesi
içerisinde, kendi yetkinli¤i ile sundu¤u kütüphane hizmeti
olarak tan›mlanmakt›r.



Kütüphane Kullan›m› ve Personel

Ülke genelinde yaklafl›k 1100 halk kütüphanesine sahip olan
Norveç’te Kütüphane toplumda çok büyük bir yere sahiptir
ve kullan›m› çok yayg›nd›r. Norveç vatandafllar›n›n sinema
haricinde en çok ziyaret etti¤i ikinci kültürel kurum halk
kütüphaneleridir. Bir y›l boyunca Norveç nüfusunun % 52'si
halk kütüphanelerini ziyaret etmektedir. (Aabø, 2011).

Yeni koleksiyon gelifltirme, dijital hizmetler sa¤lama,  kültür
ve tart›flma programlar›na ev sahipli¤i yapma, yarat›c› çal›flmalar
için atölyeler ve maker alanlar› (Makerspace) oluflturma ve
yaflam boyu ö¤renmeyi destekleme faaliyetlerini kendisine
ilke edinen halk kütüphanelerinde toplam yaklafl›k 2000
personel çal›flmaktad›r. Bu personelin yar›s›ndan fazlas›n›
yüksekö¤retim kurumlar›n›n kütüphanecilik bölümlerinden
mezun kütüphaneciler oluflturmaktad›r (1901 toplam, 1144
kütüphaneci) (The Norwegian Cooperation Comittee for
Library Statistics, 2016). Yukar›da yasal bolümde de belirtildi¤i
üzere her bir kütüphane en az bir kütüphanecilik bölümü
mezunu personel çal›flt›rmak zorundad›r. Ayni flekilde il
merkez belediye / bölge kütüphaneleri de yönetici
pozisyonunda bir kütüphaneci çal›flt›rmak zorundad›r.

Afla¤›da yaralan Tablo 1. Norveç’teki toplam halk
kütüphanesinin ve bu kütüphanelerde görev yapan personelin
2010-2015 y›llar› aras›ndaki rakamlar›n› göstermektedir. 2.
Tablo ayni y›llara ait ödünç verilen kitap say›s›n› ve son
olarak da 3.Tablo birey bafl›na düflen kitap say›s›n›
göstermektedir (Lagerstrøm ve Revold, 2015).
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Tablo 1. Halk kütüphanesi ve personel say›s›

2010 2011 2012 2013 2014

Kütüphane 768 744 742 715 686
Personel 1 794 1 783 1 765 1 765 1 776

Tablo 2. Ödünç verilen kitap say›s›

2010 2011 2012 2013 2014

Çocuk K. 7 994 8 144 8 219 8 326 8 437
Yetiflkin K. 9 190 8 941 8 725 8 461 8 318



Oslo Merkez Halk Kütüphanesi (Deichmanske Bibliotek)

1785’te yazar Carl Deichmann 7000 kitap ve 150 el
yazmas›ndan ibaret koleksiyonunu kütüphaneye ba¤›fllam›flt›r
ve kütüphane kurulmufltur. Oslo Halk Kütüphanesi, ülkenin
en çok ziyaret edilen kültür kurumlar›ndan bir tanesi olmakla
birlikte ülkenin en büyük ve en eski halk kütüphanesidir.
Deichmanske bir merkez kütüphane ve flehrin farkl› semtlerine
da¤›lm›fl, 18 flube kütüphaneden oluflmaktad›r(Oslo Halk
Kütüphanesi, 2016).

Oslo Halk Kütüphanesi’nin ayr›ca, Üniversite Hastanesi
Kütüphaneleri, Cezaevi Kütüphaneleri ve Çok Dilli Kütüphane
(52 farkl› dilde) gibi özellefltirilmifl kütüphane hizmetleri
sunan çeflitli özel birimleri bulunmaktad›r.  Kütüphane 2018
itibariyle halen inflaat çal›flmalar› devam eden yeni ve modern
binas›na tafl›nacakt›r (Oslo Halk Kütüphanesi, 2016).

De¤erlendirme ve Sonuç

Bilgi ça¤›n›n ve her gecen gün geliflerek artan teknolojilerin
beraberinde getirdi¤i yenilikler dâhilinde mümkün mertebe
halk›n bilgi ihtiyac›n› gidermekle yükümlü halk kütüphaneleri,
özellikle yeni koleksiyon gelifltirme, dijital servisler, kültür
ve tart›flma programlar›na ev sahipli¤i, serbest çal›flma alanlar›,
maker alanlar› (Makerspace) ve yaflam boyu ö¤renme
konular›na a¤›rl›k vererek hizmetlerini sürdürmektedir.

Yeni ç›kan düzenlemelerle birlikte, halk kütüphanecileri
belediye kütüphanelerinde gerçeklesen tart›flma programlar›na
ve etkinliklere moderatör /editör rolü ile ifltirak edecekler.
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Tablo 3. Birey bafl›na düflen kitap say›s›

2010 2011 2012 2013 2014

Çocuk
kitab› hb.
çocuk 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1

Yetiflkin
kitab› hb.
yetiflkin 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0

Toplam
nüfus 3,5 3,5 3,4 3,3 3,3



Yine yeni ç›kan bir düzenleme ile halk kütüphaneleri dijital
kompetans›n merkezleri olarak ülke genelinde hizmet verecek.
Bu düzenleme kapmas›nda nüfusun dijital bilgi okuryazarl›k
düzeyinin artt›r›lmas› hedeflenmektedir.

Ericson’ un 2015 y›l›nda kaleme ald›¤› “Norveç’in ba¤›ms›z
tart›flma kütüphaneleri” bafll›kl› makalede hem ‹sveç ve hem
de Norveç kütüphane yasalar›n›n revize edildi¤i ve
kütüphanelerde tart›flma etkinlikleri ve görüfl al›flverifli yoluyla
demokrasiyi teflvik edici radikal yeni düzenlemeler eklendi¤i
belirtilmektedir. Makalede ayraca Norveç Kültür
Bakan›n›n(Linda Cathrine Hofstad Helleland) sözlerine at›fta
bulunulmufltur: “Tercih kütüphanecinin inisiyatifindedir. Bu
konuda öncelikleri belirleyebilir. Kütüphane faaliyetlerinin
planlanmas›nda kütüphaneci tamamen özgür olmal›d›r.
Kütüphane yönetimi editör grevini üstlenmektedir.
Kütüphanelerin yerel halk› ilgilendiren konulara hitap etmesi
çok önemlidir” (Ericson, 2015).
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Girifl

Son araflt›rmalara göre IFLA’n›n  “Bireylerin ve toplumun
yarar› için çok çeflitli bilgiye yerel düzeyde eriflim sa¤layan
toplumsal bir araç” (Uluslararas›…, 2007, s.39) olarak
tan›mlad›¤› halk kütüphanelerine olan talep azalma
e¤ilimindedir. Toplumsal, ekonomik, kültürel yaflam ve
koflullar de¤ifliyor. Günümüzde araflt›rmalar internetten
yap›lmaktad›r ve bu ortamda sunulan bilgi ile yetinmektedir.
Halk kütüphanelerini bilgi toplumunun lokomotifi olmas› ve

Yerel Bilgi Merkezlerinde ‹yi Uygulama
Örnekleri

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter
Y›ld›r›m Beyaz›t Üniversitesi, Türkiye, mbayter@hotmail.com

Öz

Yeni bin y›la büyük dönüflümlerle giren dünyam›z, her
alanda yeniden yap›lanmay› gerekli k›lan bir süreç
yaflamaktad›r. Eski paradigmalar ve analiz araçlar›yla
çözümlemenin çok güç oldu¤u bu sürece farkl› bir anlay›fl
ile bak›lmas› gere¤i bulunmaktad›r. Bunu baflarabilen bireyler,
kurumlar, ülkeler, bloklar baflar›l› olabilecek, di¤erleri ise
geride kalacakt›r. Bu nedenle, her düzeyde, bu yeni ve
dönüflümsel nitelikli yap›lanman›n yo¤un olarak incelenmesi
gerekmektedir. Ça¤›n getirilerine ayak uydurabilmek için
ça¤a uygun bilgi merkezlerinin aç›lmas› ve bireylerin bu
bilgi merkezleri arac›l›¤›yla desteklenerek ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas› gerekmektedir. Bu da ancak yeni ve iyi uygulama
örnekleriyle olabilmektedir. Bugün, mesle¤imizin içinde
bulundu¤u zor koflullardan s›yr›labilmesi için her zamandan
çok çeflitli sorunlara iyi uygulama örnekleri ile çözüm
getirilmelidir. Bu tür çözümlere Bat›da gidilmifl ve sonuç
al›nm›flt›r. Yapt›¤›m›z “Yerel bilgi merkezlerinde iyi uygulama
örnekleri” adl› çal›flmada, dünyadan örneklerle, konu detayl›
incelenmifl ve yeni uygulama boyutlar›yla ortaya konulmufltur.

Anahtar kelimeler: Yarat›c›l›k, yenilikçilik,  halk
kütüphaneleri.
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halk kütüphanelerinin gelecekte de önemini sürdürmesi için
topluma ulaflacak yeni hizmetlere ihtiyaç vard›r. Toplumsal
gruplara yönelik hizmetler günün flartlar›na uygun olmak
durumundad›r. Her grubun özelli¤ine göre iyi uygulama
örneklerine ihtiyaç vard›r (Alaca, 2015, s.26).

Bilgi toplumunda halk kütüphanelerine, gelifltirilecek hizmetler
do¤rultusunda daha etkin ve daha kat›l›mc› bireyler
yetifltirebilme konular›nda birtak›m sorumluluklar düflmektedir.
Halk kütüphaneleri uygun ortam› sa¤layabilmek ve bahsedilen
kullan›c› tipini oluflturabilmek için öncelikle kullan›c› gruplar›n›
ve bu kullan›c› gruplar›n›n ihtiyaç ve beklentilerini belirlemesi,
bu gruplara yönelik iyi uygulama  hizmetleri gelifltirmesi
gerekmektedir (Strange, 2008).

‹yi uygulamalar kapsam›nda kütüphaneyi s›k kullananlar
kadar, kullanmayan fakat ileride kullanmas› muhtemel
gruplarda düflünülmelidir.  Bilgi hizmetlerinin kullan›c›
gereksinimlerine göre gelifltirilecek olmas› s›k kullanan
kullan›c›lar›n kütüphaneyi kullanmalar›n› devam ettirebilmek
ve potansiyel kullan›c›larda kütüphane ve hizmetlerine karfl›
fark›ndal›k oluflturmak ad›na önem tafl›maktad›r. Halk
kütüphanelerinin de¤iflen kullan›c› beklenti ve ihtiyaçlar›na
göre iyi uygulama örneklerini uygulamaya koymas›
gerekmektedir. Bu ba¤lamda, çal›flma içerisinde dünayan›n
çeflitli ülkelerinden halk kütüphanelerindeki iyi uygulama
örnekleri verilmifltir.

Amerika’dan ‹yi Uygulama Örnekleri

Günümüzde Amerikan halk kütüphaneleri toplumsal sorunlar›n
çözümleyicisi  bir kurum olarak hizmet vermeye bafllam›flt›r.
Halk kütüphanelerinin  Amerikan toplumunun bu gün
yüzyüze oldu¤u sorunlar›n çözümünde önemli rol
oynayabilece¤i düflünülmektedir. Bu konuda en iyi
örneklerden birisi olan New York Halk Kütüphanesi- New
York Public Library (NYPL) e-devlet hizmetlerine erifliminin
yan›s›ra an›lan di¤er hususlar, gençlerin güvenli ortamlarda
üretken etkinliklerle meflgul olmas›n› sa¤lamaktad›r. New
York Halk Kütüphanesi adeta birer yaflam merkezi gibi ifllev
gören dünyaca ünlü bir kütüphanedir.  Bu kütüphane günlük
yaflama entegre olmufl ve birçok farkl› ihtiyaca cevap vermesi
sebebiyle devaml› ziyaret edilmektedir (New York…, 2016).



Son y›llarda s›kça tercih edilen internet al›flverifli seçene¤i
de bulanan New York Halk Kütüphanesi'nden araflt›rmalar›n›z
için edinmek istedi¤iniz tüm bilgilere nypl.org adresinden
ulaflabilirsiniz. Ayn› internet adresinden e-kitap indirebilir,
yaklafl›k 800 bin ayr› eserin sergilendi¤i dijital galeriyi gezebilir
ve 'Ask to NYPL' seçene¤ini t›klayarak merak etti¤iniz tüm
konular için uzmanlar›n›n yan›tlad›¤› sorular›n›z› sorabilirsiniz.

Kütüphanede dünya klasiklerinden günümüz filmlerine kadar
say›s›z de¤erli yap›m› bir araya getirerek oluflturdu¤u film
arflivi de vard›r. New York Halk Kütüphanesi’nin dünyan›n
en iyi çocuk kütüphanelerinden biri olmas› sebebiyle çocuklar
için açt›¤› e¤itim s›n›flar›yla da üyelerine hizmet vermektedir
(Kids, 2016).  Aile okuma saatlerinden her yaflta çocuk için
ayr› kurgulanm›fl hikaye ve film günlerine kadar say›s›z
alternatife ak›ll› telefonunuza indirebilme hizmeti de
sunmaktad›r (Parents, 2016).  NYPL k›saltmas›yla veya aç›k
ad›yla kolayca ulaflabilece¤iniz bu uygulama sayesinde
arad›¤›n›z bilgileri bar›nd›ran New York Halk Kütüphanesi'ni
seçebilir, aç›lan s›n›flardan özel gün aktivitelerine kadar tüm
hizmetlerin güncel takvimine ulaflabilirsiniz.

Sahip oldu¤unuz üyelik kart› ve üyelik flifreniz sayesinde
dünyan›n neresinde olursan›z olun resmi internet sitesini
ziyaret ederek “Dijital Arfliv” k›sm›n› t›klad›¤›n›zda milyonlarca
bilgiye ulaflabilirsiniz. Yap›land›r›lan bu harika sisteme göre
araflt›rma konunuzu içeren kitap ya da yay›n› bilgisayar›n›za
indirerek ortalama 25 gün boyunca faydalanabilirsiniz. Geliflen
teknoloji, dünyan›n neresinde olursan›z olun New York Halk
Kütüphanesi'nin arflivini ödünç alman›za olanak sa¤lamaktad›r
(Apply…, 2016).

Herkesin arflivlerinden s›n›rs›z faydalanmas›n› isteyen
kütüphane yönetimi, dünyada benzerine az rastlanan çocuk
kütüphanesi (say›s›z çocuk kitab› ve benzeri doküman›
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fiekil 1. New York Halk Kütüphanesi



bar›nd›r›r), orijinal el yazmas› eser koleksiyonu, yaklafl›k
1.200 farkl› dil ve lehçe bar›nd›ran Dünya Dilleri Koleksiyonu,
Sosyal Bilimler ve Tarih koleksiyonunu gibi çok k›ymeti
eserlerin sergilendi¤i galerilerini ücretsiz gezme imkan›
vermektedir (Exhibitions, 2016).

New York Halk Kütüphanesi bilim, endüstri, ifl ve iflçi bulma
hizmetleri vermektedir. Ayr›ca bu konularda halka ücretsiz
e¤itim de yapmaktad›r (Search Opportunities, 2016).

New York Queensborough Kütüphanesi “‹fl Bulma Bilgi
Merkezi” oluflturmufltur (Job ve Bus›ness Academy, 2016).

Yüksek teknolojinin hâkim oldu¤u flu günlerde her fleyin
bilgisayarlar, cep telefonlar› ve internet etraf›nda dönmesi,
ne yaz›k ki kütüphanelere olan ilgiyi oldukça azaltt›. Tüm
bu teknolojik sistemler bilgiye ulaflmada çok büyük kolayl›klar
sa¤l›yor olsa da, kitap okuman›n insana kazand›rd›¤›, hayal
gücünü gelifltirmek, bilgi da¤arc›¤›n› ve kelime hazinesini
zenginlefltirmek gibi pek çok faydas›n› da beraberinde ortadan
kald›rd›. ‹flte tüm bu nedenlerden dolay› Amerika’n›n Kansas
flehrinde insanlar›n dikkatini çekecek benzersiz bir kampanya
bafllat›ld›.

Kampanya, Missouri’ deki as›rl›k eski e¤itim binas›n›n ola¤an
üstü bir tasar›m ile bu günkü Kansas Halk Kütüphanesi (The
Kansas City Public Library) olarak faaliyete geçirilmesi oldu.
Cephesi, kitapl›k raf›na dizilmifl kitaplar fleklinde tasarlanan
kütüphanenin yap›m› 2004 y›l›nda tamamlanm›flt›r ve yaklafl›k
50 milyon dolara mal olmufltur.
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Merkez binas› ve dokuz flubesi bulunan bu büyük sistem
1,7 milyon kifliye hizmet vermektedir. Arflivlerinde kitaplar,
müzikler, video ve çeflitli görseller dâhil olmak üzere yaklafl›k
2.335.670 malzeme bulunmaktad›r. Ayn› zamanda Kansas
Halk Kütüphanesi ziyaretçilerine resim sergileri, kitap sergileri
gibi çeflitli e¤itici ve e¤lenceli sosyal aktiviteleri de sunmaktad›r
(The Kansas…, 2016).

Almanya’dan ‹yi Uygulama Örnekleri

Almanya’da da yerel bilgi hizmetlerinin geliflmesi için iyi
uygulama örnekleri görülmektedir. Örne¤in Hamburg fiehir
Kütüphaneleri  “Gençlik Kütüphaneleri Çal›flma Grubu”nda
oluflan s›ra d›fl› kütüphane fikri ile gençlik kütüphanesi
konseptinin neredeyse do¤al bir uzant›s› gibi olmufltur.
Nitekim daha 2004’de Alman kütüphanelerindeki ilk ba¤›ms›z
gençlik materyalleri bölümünü de bu kütüphaneler kurmufltur.

Hamburg fiehir Kütüphaneleri (Bücherhallen Hamburg)
gençleri ve genç yetiflkinleri yeniden kütüphanelere çekmeye
bafllam›flt›r. Güncel materyallerden oluflan zengin bir derme
ve okulla ilgili konulara karfl› bilinçli bir mesafeli tav›r
al›nm›flt›r. Kütüphane dünyas›nda gençler ulafl›lmas› hayli
zor bir hedef kitle olarak görülür olsa bile bu durum Hamburg
için de geçerli de¤ildir (Hoebu, 2016).

Hamburg Halk Kütüphaneleri’nin (Hamburger Öffentliche
Bücherhallen) tüm kullan›c›lar› aras›nda 5-13 yafl›ndakilerin
oran› yüzde 34 iken, 14-24 yafl aras› gençlerin oran› ancak
yüzde 14’ü bulmaktad›r. Fakat Hamburglular bu e¤ilimi
de¤ifltirme yolundalar. Aral›k 2005’den beri bir de gençlik
kütüphanesi kavram›n› kullanmaktad›r. Metal raflar, bilgisayarlar
önünde bar tabureleri, kavisli, parlak bir desk: 220 metrekarelik
bir alana yay›lan bu gençlik kütüphanesine bilinçli olarak
daha farkl›, daha “kul” bir hava verilmifltir (Hoebu, 2016).

Gençlik kütüphanesinin dermesi de Hamburg’daki di¤er
semt kütüphanelerinden çok farkl›d›r. 14.000 materyalin
yar›s›n› görsel-iflitsel materyal oluflturmaktad›r. Sesli kitaplar,
CD’ler, DVD’ler, ayr›ca çeflitli sistemlerde (PC, Xbox360, PS2,
PSP, Nintendo DS, Wii) oyunlar vard›r. Bunun yan› s›ra dama
ve satranç gibi oyunlar, çizgi romanlar, dergiler ve elbette
kitaplar da dermede bulunmaktad›r. Dermede bulunan
kitaplar  fantezi ve gizem, aflk ve cinsellik, ünlülerin
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biyografileri, hip hop, grafiti, ergenlik bunal›mlar›, spor ve
daha pek çok türden oluflmaktad›r.

Stuttgart Halk Kütüphanesi ifl, kariyer ve ekonomik bilgiler
için bir site yapm›flt›r. Ayr›ca farkl› kültürel içerik yaratman›n
ve bu içeri¤e eriflimin çarp›c› bir örne¤i olup, edebiyat da
yarat›c› bir yaklafl›mla eriflim sunarak, internette ya da o
noktada ziyaret edenlere esin veren hem sanal hem de fiziksel
bir “Edebiyat Salonu” oluflturmufltur (Stadtbibliothek, 2016)

Bilgisayar oyunlar›yla oynayarak ö¤renmeye yönelik bir
model proje olan games4kalk Köln'deki Kalk semtinin
kütüphanesi taraf›ndan hayata geçirildi. Bunun için
kütüphanede özel olarak bir oyun alan› kuruldu; oyun
deneme grubu haftada bir toplan›yor. Ayr›ca tüm kuflaklar›
bir araya getirecek etkinlikler ve düzenli turnuvalar
öngörülüyor. Yine Köln'de bulunan Neukirchen-Vluyn Semt
Kütüphanesi, çocuklar› ve gençleri bilgisayar oyunlar›n›
denemeleri ve kütüphanede ilgili personel eflli¤inde oynamalar›
için kütüphanenin daddelBIB adl› oyun grubuna davet ediyor
(Gaming-Angebote, 2016).

Dr. Ghosthacker - nachts in der Bücherei (Dr. Hayalet Hackeri
- geceleyin kütüphanede) adl› medya e¤itimi projesinde
çocuklar ve gençler geceleyin kütüphanede kötü adam av›na
yollanarak, kütüphane medyalar›n› oyunla ö¤renmeleri ve
medya becerisi edinmeleri sa¤lanmaktad›r. Bilgisayar
oyunlar›n›n özellikle de gençleri kütüphanelere çekece¤ini,
ayn› zamanda da kitle iletiflim ve rehberlik arac› olarak bilgi
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aktar›m› amaçl› kullan›labilece¤ini kavrayan kütüphanelerin
say›s› giderek artmaktad›r (Gaming-Angebote, 2016).

‹sveç’ten ‹yi Uygulama Örnekleri

‹sveç’in baflkenti Stockholm’de insanlar›n kitap okuma
al›flkanl›¤›n› daha da art›rmak için, baz› metro trenlerini kitap
resimleri ile dizayn ederek, kütüphane havas› verilmifltir.
Dünyan›n en çok okuyan milletlerinden biri olarak bilinen
‹sveçliler, kütüphane de oturuyormufl gibi tren yolculu¤u
yapmaktad›r. Noel ay› kitap okuma kampanyas› için böyle
ilginç bir yönteme baflvuruldu¤unu söyleyen yetkililer,
kütüphane resimleri sayesinde trenin mistik bir havaya
büründü¤ünü ve insanlar da daha fazla kitap okuma hissi
uyand›rd›¤›n› söylemifltir (‹sveç, 2016).

‹sveç’te bulunan Hultsfred Kütüphanesi’nde bafllat›lan bir
uygulamayla kitab›n yan› s›ra bir ‹sveçli de ödünç
al›nabilmektedir. Ülkeye yeni gelen göçmenlerin ‹sveççe
ö¤renmelerini h›zland›rmak ve konuflma prati¤i için kütüphane,
gönüllü kay›t yapt›ran ‹sveçlilerden birini göçmenlerle evinde
çaya, sinemaya veya yürüyüfle davet etme imkan› sunmaktad›r.
Sistem flöyle iflliyor; gönüllülük duyurusuna cevap veren
‹sveçliler kütüphaneye kay›t yapt›r›yor. Bir göçmenle hangi
konuda (politika, sinema, din, satranç gibi) konuflmak
istedi¤ini belirtiyor. Gelen göçmen kökenli kifli de bu listeleri
inceleyerek ona göre birlikte vakit geçirmek istedi¤i kifliyi
seçiyor. Ortak bir zaman belirleniyor ve buluflma gerçeklefliyor.
fiu ana kadar kütüphaneden 50’yi aflk›n ‹sveçlinin ‘ödünç’
al›nd›¤› kaydedilmifltir (Library, 2016).
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Danimarka’dan ‹yi Uygulama Örnekleri

Danimarka, 1960’l› y›llardan bu yana Avrupa ve dünyan›n
‹ngilizce konuflulan bölümünün d›fl›ndan dikkate de¤er say›da
göç alarak mülteci ve göçmenlere ev sahipli¤i yapmaktad›r.

Ülkeye yeni gelenlerin pek ço¤u yar› okuryazar ya da hiç
okuma yazma bilmeyen kifliler oldu¤undan, onlara hizmet
sunabilmek için (Danimarka) Kopenhag Halk Kütüphanesi
içerisinde  “Görsel ‹flitsel Materyaller Bölümü” oluflturulup
göçmen dillerinde sesli kitaplar›n üretimine bafllam›flt›r.
Kopenhag ‘da en çok gereksinim duyulan diller Arapça,
Kürtçe, S›rpça,  H›rvatça, Türkçe, Urdu dili olmufltur. Sesli
kitaplar›n ço¤u bu dillerde oluflmaktad›r. Sesli kitaplar›n
hepsinin içerisinde ‹ngilizce ve Danimarka diline içerik notlar
bulunmaktad›r (Çok, 2016, 27).
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Danimarka’da Aarhus Belediye Kütüphaneleri “Bir soru sor”
servisi ile uygun bilgi sa¤lay›c›lar›na birçok ba¤lant›lar› içeren
bir hizmet gelifltirmifltir. Ayr›ca Kütüphane KOB‹’ler ile iliflkili
bütün sorular›n cevapland›r›ld›¤› bir e-port oluflturmufltur
(Aarhus, 2016).

Yaflayan Kütüphane (Danimarka’da Menneske Bibliotek =
‹nsan Kütüphanesi) fikri ilk olarak Danimarkal› gençlik STK’s›
“fiiddeti Durdur” taraf›ndan, her y›l düzenlenen ve
Danimarka’n›n en büyük müzik etkinli¤i olan, Roskilde
Festivali 2000’de yürüttü¤ü faaliyetlerin bir parças› olarak
gelifltirilmifltir. Bu kütüphane al›fl›la gelmifl bir kütüphane
gibi hizmet vermektedir. Tek fark› kütüphanede kitaplar
yerine insanlar var ve kullan›c›lar ile kitaplar bir diyalog
içerisine girmektedir. Yaflayan Kütüphane’de bulunan kitaplar
s›kl›kla kendilerine karfl› önyarg› beslenen, ayr›mc›l›k ve
sosyal d›fllanmaya maruz kalan gruplardan belirlenmektedir
(Human, 2016).
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Kütüphanenin “okuyucusu” kendi önyarg›lar› ve bilmedikleri
ile ilgili konuflmak isteyen ve bu deneyim için zaman›n›
ay›rabilecek olan herkes olabilmektedir. Yaflayan Kütüphane’de
kitaplar sadece konuflmakla kalmay›p, okuyucunun sorular›n›
da cevaplayabilmekte ve kitaplar da soru sorarak kendilerine
yeni ö¤renme noktalar› ç›karabilmektedir (Human, 2016).

Danimarka’da Metropol al›flverifl merkezi içinde oluflturdu¤u
kütüphane ile tüketim ç›lg›nl›¤›ndan tamamen uzak bir oyun
vahas› meydana getirmifltir. Kütüphane, e¤lence ve sürprizlerle
doludur.  Elektrikli yeflil bir “okuma a¤ac›”, kitaplarla dolu
bir bal›k göleti, fasulye çuval›ndan bir okuma alan›, bir “flair
merdiven” (sesli fliir okuyan dev bir a¤›z), insan› cezbeden
“okuma hücreleri” ve e¤lence sever okuyucular› için
kütüphaneyi cennete çeviren harika bir raf sistemi vard›r
(Dünyan›n, 2016).

Sonuç

Bir an önce Türkiye’de de bilgi hizmetlerinde yeni ve çekici
hizmetler denenmeye bafllanmal›d›r. Oluflan bütün yeni
teknolojik geliflmeler halk kütüphaneleri için birçok yeni
f›rsatlara yol açmal›d›r. Halk kütüphanecileri bunlardan en
iyi flekilde yararlanmal› ve yeni ufuklar açmal›d›r.

Baz› “klasik” hizmetleri sürdürmekle birlikte, hizmet anlay›fl›m›z›
de¤ifltirmeliyiz. “Herkese” diyerek “her gruba” ya da “her
gruba” diyerek “herkese” hizmet vermeliyiz.
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‹çinde bulundu¤umuz koflullar› zorlamal›y›z. Sürekli “yarat›c›-
yenilikçi” hizmetler tasarlamaya çal›flmal›y›z. Türkiye’nin
gelece¤i, özgür düflünceli, zekâs›n› ülkesi için kullanan, ça¤›
yakalam›fl, mesleklerinde baflar›l›, çok okuyan, çok yazan
üreten insanlara ba¤l›d›r.

Bu nedenle h›zla iyi uygulama yollar›na yönlenmelidir.
Duygusal ve buna ba¤l› olarak tepkisel düflünce ve davran›fl
yap›s›na sahip bireylerin yo¤unlukta oldu¤u Türkiye’de
dönüflüm daha çok büyük bir önem tafl›maktad›r. Bu dönüflüm
baflar›l› olursa ve iyi uygulama örnekleri için zemin
haz›rlanabilirse, Türkiye büyük bir at›l›m için f›rsat yakalam›fl
olacakt›r.  Bu ba¤lamda yarat›c›l›¤› ve yenilikçili¤i destekleyen
uygulamalar›n gelifltirilmesinde ülkemize özgü koflullar›n ve
modem yönetsel yaklafl›mlar›n uygulanma derecesi dikkate
al›nmal›d›r. Baflka bir de¤iflle çözümler için bugüne kadar
pek önemsenmeyen yarat›c›l›¤› art›k ön plana almak kaç›n›lmaz
olmufltur.
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Öz

Bu çal›flmada, belediyeler bünyesindeki kültürel miras
ürünlerinin yönetimine iliflkin süreçler ve söz konusu miras
ürünlerinin halka aç›l›m› Üsküdar Belediyesi örne¤iyle
de¤erlendirilmifltir. Çal›flma kapsam›nda Belediye’ye ba¤l›
somut kültürel miras ürünlerine yaklafl›m, söz konusu
ürünlerin korunma ve eriflimine yönelik süreçler analiz
edilmifltir. Belediyenin, modern teknolojiler ›fl›¤›nda somut
kültür varl›klar›na iliflkin yak›n gelecek planlar›n› ortaya
koymak çal›flman›n di¤er amaçlar› aras›ndad›r. Nitel yönteme
dayal› olarak gerçeklefltirilen bu araflt›rmada, görüflme yoluyla
veri toplama tekni¤inden yararlan›lm›flt›r. Bu kapsamda
örnekleme al›nan Üsküdar Belediyesi’nden yetkili kiflilerle
yap›lan görüflmeler ›fl›¤›nda somut kültürel miras ürünlerine
iliflkin envanter bilgileri, koruma ve eriflim politikalar›na
yönelik mevcut durum ortaya konulmufltur. Yap›lan
araflt›rmaya göre Üsküdar Belediyesi’nde kültürel miras
varl›klar›yla ilgili her türlü iflin ‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü
bünyesindeki KUDEB (Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu)
flefli¤i taraf›ndan yürütülmektedir. Araflt›rma bulgular›,
Üsküdar Belediyesi’nin proje temelli giriflimlerle kültürel miras
yönetimini gerçeklefltirebildi¤ini bu kapsamda yaln›zca
vak›flara ait kültür varl›klar›n› projelendirme ifllerini
yapabildi¤i, flah›slara ait baflvurular›n ise restorasyon sürecini
denetlemekten öteye gidemedi¤ini göstermektedir. Bulgular
›fl›¤›nda ayr›ca, Üsküdar Belediyesi’nde kültürel miras
varl›klar›n›n yönetimine iliflkin tüm süreçlerin fiziksel biçimler
oda¤›nda gerçeklefltirildi¤ini, söz konusu miras ürünlerinin
dijitallefltirilmesiyle ilgili herhangi bir giriflimin bulunmad›¤›
saptanm›flt›r.

Anahtar Kelimeler: Somut kültürel miras; Üsküdar Belediyesi,
kültürel miras›n korunmas›.
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1   https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_heritage.
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Girifl

“Kültürel miras bir gruba ya da topluma ait önceki kuflaklardan
miras kalan, halen korunan ve yararlanmalar› için gelecek
kuflaklara b›rak›lan fiziksel eserler ve somut olmayan
özelliklerdir”1.  Soyut ve somut kültürel miras›, dura¤an ve
dinamik özellikleriyle birbirinden ay›rmak mümkündür. Bu
kapsamda somut miras ürünleri dura¤an, soyut olanlar ise
dinamik yap›dad›r (Basat, 2013, s. 62). Unesco (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization), dünyadaki
tüm insanlar için de¤er tafl›yan somut kültürel miras› “Estetik
ve bilimsel aç›dan de¤eri olup korunmas› gereken fiziksel,
biyolojik ve jeolojik oluflumlardan müteflekkil do¤al alanlar
ve sitler” fleklinde tan›mlar (UNESCO, 1972). Bu kapsamda
bir ülkenin kültürel zenginli¤ini yans›tan kültürel miras
ürünlerinin, duyusal olarak alg›lanan, arkeolojik, mimari,
sanatsal vb. türde her biçimi “somut kültürel miras” olarak
de¤erlendirilebilir. Tarihsel süreçte savafl, afet, flehirleflme
gibi pek çok neden bu miras›n tahribat›na ve yok olma
tehlikesiyle karfl› karfl›ya kalmas›na yol açm›flt›r. Bu riskler
karfl›s›nda, uluslar aç›s›ndan kültürel miras›n korunmas› ve
gelecekte de varl›¤›n› devam ettirmesi için gerekli tedbirlerin
al›nmas› zorunlu hale gelmifltir.

2011 y›l›nda yürürlü¤e giren Avrupa Konseyi Toplum ‹çin
Kültürel Miras›n De¤eri Çerçeve Sözleflmesi, insanlar›n kültürel
mirasa erifliminin kültürel yaflama kat›l›mlar› için vazgeçilmez
bir koflul oldu¤una dikkat çekmektedir. Sözleflmede:

• ‹nsani geliflme,
• Kültürel çeflitlili¤in art›r›lmas›,
• Kültürler aras› diyalo¤un gelifltirilmesi,
• Ekonomik kalk›nma modelinin bir parças› olmak,
• Kendi miras› kadar ötekilerin kültürel miras›na da

sayg› göstermek,
• Kendi yasal s›n›rlar› içinde yer alan kültürel miras›n

de¤erinin fark›nda olmak gibi maddeler ön plana
ç›kmaktad›r (Tonta, 2014, s. 11).

Türkiye’de kültürel miras 2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Kanunu ile koruma alt›na al›nm›flt›r. Kanunda 2004
y›l›nda yap›lan bir de¤iflikle valilikler ve belediyeler de kültürel
miras›n korunmas› sürecine dahil edilmifltir (Özdemir, 2005).



Yerel yönetimlerin temsilcisi konumunda bulunan belediyeler,
ait olduklar› flehir ya da ilçenin çeflitli ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
ve bunlara ba¤l› hizmetler sunmakla yükümlüdürler. Bu
kapsamda, belediyeler bünyelerinde oluflturduklar› denetim
bürolar› ile koruma ifllemlerinin gerçekleflmesine katk›da
bulunmaktad›rlar.  Yap›lan bu çal›flmada, belediyelerin kültürel
miras yönetimi kapsam›nda gerçeklefltirdikleri uygulamalar
Üsküdar Belediyesi örne¤i ile de¤erlendirilmifltir. Bu yönüyle
çal›flman›n, belediyelerde kültürel miras yönetimine iliflkin
süreçlerin aç›klanmas›na katk› sa¤lamas› beklenmektedir.

Kültürel Miras

Kültürel miras›, insana özgü bilgi, inanç ve davran›fllar
bütünün parças› olan somut nesneler fleklinde tan›mlayan
‹flçi (2000, s. 29), söz konusu nesnelerin yaln›zca tafl›nmaz
kültür varl›klar›n› de¤il ayn› zamanda somut olmayan kültürel
miras ö¤elerini de kapsad›¤›n› bununla birlikte kültürel miras
ürünlerinin toplumlara de¤il, tüm insanl›¤a ait oldu¤unu
vurgulamaktad›r.

17 Ekim 2003 tarihinde Paris’te imzalanan UNESCO Somut
Olmayan Kültürel Miras›n Korunmas› Sözleflmesi’nde, kültürel
miras somut ve somut olmayan kültürel miras olarak ikiye
ayr›lm›flt›r (UNESCO, 2003, s.2). Sözleflmede somut kültürel
miras, “tafl›nmaz kültür ve tabiat ö¤eleri” ve “tafl›n›r kültürel
miras” olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r. Tafl›nmaz kültür ve
tabiat ö¤eleri; an›tlar, bina gruplar›, yerleflim yerleri ve
toplumsal tarih aç›s›ndan önem tafl›yan yap›lard›r. Tafl›n›r
somut kültürel miras ö¤eleri ise, arkeolojik araflt›rmalardan
elde edilen arkeolojik buluntular ve etnografik malzemelerdir.
Somut kültürel miras ö¤elerinin son bafll›¤› ise resimler,
minyatürler, heykeller, müzik, tiyatro, dans, edebiyat, yap›,
sinema-video ve filmler gibi sanat eserleridir (UNESCO, 1972).
Her ne türde olursa olsun, somut kültürel miras alg›lanabilen,
dokunulabilen kültür ürünleridir.

Somut olmayan kültürel miras, yaflanm›fll›klarla biçimlenmifl,
kuflaktan kufla¤a aktar›lan bir de¤erler bütünüdür. Turan’a
göre (1990, s. 13) somut olmayan kültürel miras, toplumun
kültür yap›s›n› belirleyen yaflad›¤› toplumun dokusudur.
Somut olmayan kültürel miras, UNESCO Somut Olmayan
Kültürel Miras›n Korunmas› Sözleflmesi’nde genel olarak
flöyle s›n›flanm›flt›r:
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• Sözlü gelenekler ve anlat›mlar,
• Gösteri sanatlar›,
• Toplumsal uygulamalar,
• El sanatlar› gelene¤i (UNESCO, 2003, s.2).

Kültürel Miras›n Önemi

20. yüzy›l boyunca kültürel miras pek çok aç›dan büyük bir
de¤iflim sürecine girmifl, tan›m› ve kapsam› daha genifl
kapsaml› ele al›nm›flt›r. Bu durumun temel nedenleri aras›nda;

• Ortak de¤erler anlay›fl›na odakl› ulus devlet 
yap›lanmas›,

• Kentsel dönüflüm,
• Koruma yaklafl›mlar›nda meydana gelen de¤ifliklikler,
• Kültürel miras›n ekonomik bir de¤er olarak 

görülmesi yer alabilir (Aksoy ve Ünsal, 2012).

Kültürel miras yönetimi arkeoloji, sanat tarihi, mimarl›k, kent
planlamas›, sosyoloji, ekonomi, hukuk, iflletme ve turizm
gibi birbirinden farkl› çal›flma alan›n›n konusu haline gelmifltir.
 Kültürel miras ürünlerine yönelik bak›fl aç›s›n› da zenginlefltiren
bu durum, kültürel miras› an›tsal, tarihi ve sanatsal yap›larla
s›n›rl› gören anlay›fl›n sivil kültürel miras› da kapsayacak
flekilde zenginleflmesine neden olmufltur. fiehirleflmenin yan›
s›ra kültürel geliflme politikalar›n›n bir alan yönetimi anlay›fl›yla
ele al›nmas› da kültürel miras› koruma yaklafl›mlar›n›n
de¤iflmesine ve geliflmesine neden olmufltur (Aksoy ve Enlil,
2012, s.3- 6).

Kültürel miras toplumlar›n geçmiflini yans›tt›¤› için önemlidir.
Ancak geçmiflin hangi ürünleri bugüne ve gelece¤e tafl›nacak?
Gerek toplumsal gerekse evrensel düzeyde nas›l bir geçmifli
“miras” say›p sahiplenece¤iz? Geçmiflin t›pk› bugün gibi
karmafl›k ve çeliflkili olaylar›n› yans›tan ürünler toplumsal
kimlik de¤eri tafl›yacak kadar de¤erli görülmeli mi? Bu
noktada toplumun ortak haf›zas›n› oluflturacak ürünlerin
neye ve kime göre seçilece¤i; öncelikler ve miras ürünlerine
atfedilen de¤er, kültürel miras› tespit eden/edecek yetkililerin
objektif bak›fl aç›s› gibi ölçütler dikkate al›nmal›d›r  (Aksoy
ve Enlil, 2012, s. 8).

Kültürel miras yönetimi, kültürel miras ürünlerinin koruma,
sunum, eriflim ve kullan›m gibi süreçlerinin sistematik bir
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biçimde gerçekleflmesine iliflkin çal›flmalar› kapsar. Bu
çal›flmalar fiziksel ürünler boyutunda ve geleneksel koruma
yaklafl›m›yla düflünüldü¤ünde, tarihi de¤eri ya da özel anlam›
olan kültürel miras ürünlerinin kurtar›lmas› ve y›k›mdan
kaç›r›larak korunmaya al›nmas›na yönelik ifllemleri kapsarken,
günümüz teknolojilerinin etkisiyle farkl› boyutlar kazanm›flt›r.
Teknolojinin kültürel miras ürünleri üzerindeki en büyük
etkilerinden biri bu ürünlerin dijitallefltirilmesine iliflkin
faaliyetlerle ortaya ç›km›flt›r. Dijitallefltirme, analog ortamda
bulunan materyallerin dijital kamera ya da taray›c› arac›l›¤›yla
say›sal ortama aktar›lmas›na yönelik ifllemleri kapsar. Gerek
fiziksel, gerekse dijital eriflimle ilgili tüm süreçlerde ülkelerin
kültür politikalar› baflta olmak üzere, kültürel miras ürünlerine
iliflkin yasal düzenlemeleri belirleyici bir rol üstlenmektedir.

Kültürel miras yönetimine iliflkin düzenlemeler ICOMOS,
UNESCO gibi uluslararas› kurulufllar taraf›ndan yap›ld›¤› gibi,
merkezi ve yerel yönetimler, planlama otoriteleri ve ilgili
topluluklar taraf›ndan da gerçeklefltirilebilir (Aksoy ve Enlil,
2012, s. 10). Türkiye’de kültürel miras yönetimiyle ilgili
uygulamalar› biçimlendiren 2863 say›l› Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Kanunu’nun amac› “Korunmas› gerekli
tafl›n›r ve tafl›nmaz kültür ve tabiat varl›klar› ile ilgili tan›mlar›
belirlemek, yap›lacak ifllem ve faaliyetleri düzenlemek, bu
konuda gerekli ilke ve uygulama kararlar›n› alacak teflkilat›n
kurulufl ve görevlerini tespit etmek” fleklinde belirlenmifltir
(Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu, 1983). Kanunda
2004 y›l›nda 5226 say›l› yasa ile birtak›m de¤ifliklikler
yap›lm›flt›r.  Yap›lan de¤iflikliklerin ve getirilen yeni kurumsal
yap›lanmalar›n temel hedeflerinden biri “etkin bir flekilde
korunmas›, yaflat›lmas›, de¤erlendirilmesi, bir vizyon ve tema
etraf›nda gelifltirilmesi, toplumun kültürel ve e¤itsel ihtiyaçlar›yla
buluflturulmas› amac›yla, plânlama ve koruma konusunda
yetkili merkezî ve yerel idareler ile sivil toplum kurulufllar›
aras›nda eflgüdümü sa¤lamak”t›r. Kültür ve tabiat varl›klar›n›
korumaya iliflkin 660 say›l› ilke karar›n›n 2001 y›l›nda yap›lan
son güncellemesiyle "Uygulaman›n Denetlenmesi" bölümü
afla¤›daki flekilde yeniden düzenlenmifltir. Bu çerçevede
“Koruma kurullar›nca onaylanan her ölçek ve nitelikteki plan
ve projelerin uygulamada uzmanlar›nca denetlenmesi
gerekti¤ine, bu anlamda, imar ve koruma mevzuat›nda,
belediyelere ve valiliklere verilen denetim yükümlülü¤ünün
yan› s›ra, uygulaman›n müellif mimar taraf›ndan denetiminin
de yasal ve mesleki bir sorumluluk oldu¤una….” vurgu
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yap›lm›flt›r (Kültür ve Turizm Bakanl›¤› 680 Say›l› ‹lke Karar›,
2015).

Belediyelerde Kültürel Miras Yönetimi
Kültürel miras yönetimi; kültürel miras ürünleriyle ilgili
koruma, sunum, eriflim ve kullan›m gibi süreçlerinin sistematik
bir biçimde gerçekleflmesine iliflkin çal›flmalar› kapsar.
Türkiye’de uzun y›llar yerel yönetimlerin görevleri merkezi
yönetimlerce kararlar› uygulamakla s›n›rl› kalm›flt›r. Buna
ba¤l› olarak yerel yönetimler uzun süre koruma yaklafl›m›n›
benimseyememifllerdir. Kültürel miras›n korunmas›yla ilgili
temel yasal düzenleme olan “Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Kanunu” koruma konusunda belediyelerin ve
valiliklerin görev ve sorumluluklar›n› art›ran ek maddelerle
27.07.2004 tarihinde 5226 say›l› yasayla gözden geçirilmifltir
(Dinçer, 2012, s. 76). Bu kapsamda yasayla:

• Kültürel miras ürünlerinin bak›m ve onar›mlar›na
yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulu¤unda mali
kaynak yarat›lmas›,

• Sit alanlar›nda uygulama ve denetimden sorumlu
olan bürolar›n (KUDEB) kurulmas›,

• KUDEB’lerde sanat tarihi, mimarl›k, flehir planlama,
mühendislik, arkeoloji gibi meslek alanlar›ndan 
uzmanlar›n görev alaca¤›,

• ‹l Özel ‹dareleri bünyesinde, kültür varl›klar›n›n 
korunmas›na yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon
projelerini haz›rlayacak ve uygulayacak proje 
bürolar› ve sertifikal› yap› ustalar›n› yetifltirecek 
e¤itim birimleri kurulmas›

• Kültür varl›klar›n›n korunmas› ve de¤erlendirilmesi
amac›yla yap›lan çal›flmalarda kullan›lmak kofluluyla
"Tafl›nmaz kültür varl›klar›n›n onar›m›na yard›m 
sa¤lanmas› ve katk› pay›" bafll›¤› alt›nda her ilde 
Emlak Vergisi Kanunu uyar›nca belediyesince 
toplanan emlak vergilerinin %10’u il özel idarelerine
aktar›larak, belediyelerin ve il özel idarelerinin 
kendileri taraf›ndan, valilerin denetiminde kullan›l›r
hale getirilmifltir (Dinçer, 2012, s. 76).

‹fl ak›fl› de¤erlendirildi¤inde ideal süreçte kültürel miras
niteli¤i tafl›yan alanlar ya da ürünlerle ilgili bir plan yapmak
yönetim sürecinin ilk basama¤›n› oluflturur. Yönetim plan›
belirli bir hedefe ulaflmak için yap›lmakta ve plan›n yap›m
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sürecinde paydafllar›n kat›l›m›, e¤itim, envanterleme gibi
faaliyetler, alana iliflkin bilginin kullan›labilir hale gelmesi,
benimsenmesi ve paydafllar›n, plan› uygulamak üzere hemfikir
olmalar› mümkün olmaktad›r. Yönetim Plan› paydafllar›n
belirlenmesi, kat›l›mlar›, bilginin toplanmas›, bilginin paylafl›m›,
hedeflerin birlikte belirlenmesi gibi tamamen kat›l›mc›
yöntemlerle ilerleyen bir süreçtir. Bu sürecin sonunda ortaya
ç›kan doküman tüm kullan›c›lar için bir yol haritas› ifllevi
görür (Aksoy ve Enlil, 2012, s. 14-15).

Planlaman›n ard›ndan, kültürel miras varl›¤›n›n önemi ve
korunmas›n› gerektiren nedenlerin belirtildi¤i de¤erlendirilme
aflamas› gelir. Bir sonraki aflama kültürel miras varl›¤› ile ilgili
sorunlar, tehditler, s›n›rlamalar ve f›rsatlar›n belirlenmesi ile
ilgilidir. Mevcut ya da olas› sorunlar›n tespit edilmesi ileriye
dönük problemlerin engellenmesi aç›s›ndan büyük önem
tafl›maktad›r.  Bu ba¤lamda “sorun, tehdit ve f›rsatlar›n
belirlenmesi” aflamas› büyük öne arz etmektedir. Kültürel
miras varl›¤› ya da alan›na iliflkin uzun vadeli hedeflerin
belirlenmesi, ifllemlerin gerçeklefltirilmesinde kullan›lacak
bütçenin planlanmas›, personel nitelik ve niceli¤inin
belirlenmesi yönetim sürecinin di¤er aflamalar›d›r.  Bir sonraki
ifllem, kültürel miras varl›klar›n›n korunmas›, sunumu ve
eriflimiyle ilgili yol ve yöntemlerin belirlenmesine yöneliktir.
Bu kapsamda, miras ürünlerinin fiziksel ve dijital eriflim ve
korunmalar›na iliflkin sürecin detaylar›yla tan›mlanmas› büyük
önem tafl›maktad›r. Plan›n uygulamaya geçirilmesi ve kültürel
miras ürünlerine yönelik olarak gerçeklefltirilen tüm eylemlerin
de¤erlendirilmesi ile yönetim ifllemleri tamamlanm›fl olur.

Üsküdar Belediyesi’nde Kültürel Miras Yönetimi Üzerine
Yap›lan Araflt›rma

Üsküdar, kültürel miras›n›n zenginli¤i sayesinde zaman içinde
kendine özgü bir yap› oluflturmufltur. Kültürel flehir görünümlü
bu yap›s›, Üsküdar’› kimi zaman, hattatlar flehri, kimi zaman
flairler flehri olarak nitelendirmifltir. Belediye kültür merkezleri,
günümüzde bu yo¤un kültürel birikimin en verimli biçimde
yans›t›ld›¤› yerlerdir (Üsküdar Belediyesi, 2016).

Araflt›rman›n Yöntemi

Üsküdar Belediyesi’nde kültürel miras yönetimini ortaya
koymak amac›yla yap›lan araflt›rma nitel yönteme dayal›
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olarak gerçeklefltirilmifltir. Nitel yöntem, alg›lar›n ve olaylar›n
do¤al ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya
konulmas›na yönelik nitel bir sürecin izlendi¤i araflt›rma
olarak tan›mlanmaktad›r (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2008, s. 39).
Nitel araflt›rma yönteminde yayg›n olarak kullan›lan veri
toplama tekniklerinden biri görüflmedir. Görüflme, ; önceden
haz›rlanm›fl sorular› sordu¤u ve karfl›s›ndaki kiflinin sorulara
yan›tlar verdi¤i amaçl› bir söylefli, k›saca sözlü iletiflim yoluyla
veri toplama tekni¤idir (Kufl, 2003, s. 50). Üsküdar
Belediyesi’nde kültürel miras varl›klar›n›n yönetimiyle ilgili
her süreç ‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü bünyesindeki KUDEB
(Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu) flefli¤i taraf›ndan
yürütülmektedir. Buna dayal› olarak, araflt›rman›n kapsam›
KUDEB flefli¤i ile s›n›rl› tutulmufltur. Araflt›rma verileri, KUDEB
flefi ile yap›lan görüflme sonucunda elde edilmifltir.

Bulgular

KUDEB’in Görevi: Görüflmeci, kültürel Miras varl›klar›yla
ilgili her türlü iflin temel olarak yürütüldü¤ü ‹mar ve fiehircilik
Müdürlü¤ü bünyesindeki KUDEB’in (Koruma, Uygulama ve
Denetim Bürosu) faaliyetleri «ayakta olmayan yap›lar›n ihyas›»
fleklinde özetlemektedir.

Kültürel varl›klar›n tespiti: Önceden yap›lm›fl tescil ifllemleri
neticesinde oluflan listelerden ediniliyor. Tescil ifllemleri 2683
Say›l› Kanunda geçen Kültürel Miras varl›¤› tan›m› temel
al›narak yap›l›yor. Liste belirli aral›klarla yenilenmektedir
(1992, 1996 gibi).

• Daha önce kültür varl›¤› olarak tescillenen bir yap›
daha sonra listeden ç›kar›labiliyor. Tescil ifllemini
kimin yapt›¤›na göre bu kararlar de¤iflebilmektedir.

Belediyeye tescilli 648 sivil/özel, 505 an›tsal eser bulunmaktad›r.
Mihrimah Sultan Külliyesi Medresesi, Veli Pafla Kona¤›, Hac›
Selim A¤a Kütüphanesi ve Haziresi gibi serlerin yan› s›ra çok
say›da bahçeli ahflap ev, çeflme, camii, medrese, türbe ve
tekke kültürel miras niteli¤i tafl›yan ürünler aras›ndad›r.

Üsküdar Belediyesi KUDEB fiefli¤i eski yap›lar›n
projelendirilerek yeniden yap›lmas› sürecini yönetiyor.
Projelendirme iflinde daha önce ‹l Özel ‹daresi flimdiyse
Valilik taraf›ndan %50 oran›nda maddi destek sa¤lamaktad›r.
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Proje o ifle talip olanlar aras›nda ihale yap›larak belirlenmekte
ve bu süreç üç aflamadan oluflmaktad›r:

1. Röleve; ölçüm projesi olarak geçiyor. ‹hyas›na 
karar verilen kültürel varl›¤›n yeniden yap›lmas› 
için teklif veren firmalar aras›nda ihale usulü 
projelendirme yap›l›yor.

2. Restitisyon ‹fllemi: Bu ifllem ihyas› düflünülen kültürel
varl›k hakk›nda tarihsel araflt›rma sürecidir. Kültürel
varl›¤›n ilk yap›ld›¤› halinin resmedilmesi, ve dönemsel
araflt›rmalar yap›lmas›,
• “Kültür Bakanl›¤›n›n bölgelere ay›rd›¤› 6 No’lu 

Kültür Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu Müdürlü¤ü
bu konuda yetkili birim.

• Üsküdar, fiile, Beykoz bölgelerini kapsayan bu 
kurul heyetinde on y›ll›k Restoratör Mimar bulunmak
zorunda. Ayr›ca heyette hukukçu, sanat tarihçisi,
arkeolog, mimar ve ilgili belediyeden bir temsilci
bulunuyor. Kütüphaneler, ‹l Özel ‹daresi arflivleri
araflt›r›larak, foto¤raflar ve yaz›l› bilgi ›fl›¤›nda 
dönemsel araflt›rma yaparak kültürel varl›¤›n hangi
bileflenlerden olufltu¤u, nas›l oldu¤u konusunda 
araflt›rma yap›l›yor.

• Örne¤in Üsküdar Ahmediye Mahallesi ‹skender 
Baba tekkesi projesi yap›l›yor. Dönemsel araflt›rmada
var oldu¤u bilgisine ulafl›l›p herhangi bir görsel 
malzeme bulunmad›¤› takdirde Kurulda bulunan
mimarlar taraf›ndan kültür varl›¤›n›n nas›l olaca¤›
hakk›nda karar verilecek.» (Görüflmeci)

3.  Restorasyon süreci: «Uygulama süreci olarak da 
görülebilir. Bu sürecin gereklili¤i yönetmeliklerle 
sabit. 660 Say›l› ‹lke Karar› uyar›nca çizilen proje 
flartlara uygun hale getiriliyor. ‹lke karar›nda yaln›zca
iç planlarda de¤iflikli¤e izin veriliyor.
• Cephe, kat de¤iflimi gibi de¤ifliklikler yap›lam›yor.

Saçak kotu, çat› formu, cephe formu çok önemli 
oldu¤u için bunlara dokunulam›yor. Proje di¤er 
yasalara uygun hale getiriliyor.»

      • Belediye Fen ‹flleri Müdürlü¤ü taraf›ndan mevcut
kültür varl›¤›na ait projenin ‹mar mevzuat›na 
uygunlu¤u denetleniyor. Uygulama sürecinde yine
Valilik taraf›ndan %70 maddi destek sa¤lan›yor.

• ‹flletme: Restorasyonu tamamlanan kültür varl›¤›
belli bir süreyle özel vak›flara kiralanabiliyor. 
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fiu anda Üsküdar Belediyesinin iflletti¤i herhangi bir 
kültür varl›¤› mevcut de¤il. Kiralan›rken sözleflmeye 
kullan›mdan kaynakl› deformasyon konusunda herhangi
bir madde eklenmifl de¤il. Gelece¤e yönelik stratejik 
bir planlama da yap›lm›yor.
• Üsküdar s›n›rlar› içerisinde ayakta kalan kültür 

varl›klar›n›n ihyas›n› ise Vak›flar Müdürlü¤ü kendisi
yap›yor. Belediye bunlara müdahale edemiyor. 
«Örne¤in son zamanlarda Yeni Camii, Mihrimah 
Sultan Camii ve Ayazma Camii’nin restorasyon 
ifllemleri Vak›flar Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›l›yor. 
Tan›t›m çal›flmalar› ise sadece Bas›n Yay›n 
Müdürlü¤ünün yürüttü¤ü programlar çerçevesinde
aç›l›fl yapmakla s›n›rl›. Kültür varl›¤› özel vak›flara 
kiraland›¤› için tan›t›m› belediye taraf›ndan 
yap›lam›yor.«

• Koruma Plan›: Üsküdar Belediyesi s›n›rlar›nda yeniden
ihyas› yap›lan Kültür Varl›klar›n›n ileriki nesillere 
aktar›lmas› göz önünde bulundurularak yap›lm›fl 
herhangi bir Stratejik Plan bulunmuyor.

• Teknolojiden Yararlanma: Koruma ve eriflimle ilgili
yap›lm›fl ya da yap›lmas› düflünülen herhangi bir 
dijitallefltirme çal›flmas› bulunmuyor.

• Anlafl›labilir Dokümantasyon: Üsküdar’da mevcut 
kültürel miras›n haritaland›r›lm›fl gösterimi yap›lm›fl
fakat bu harita dijital ortamda de¤il…

Sonuç ve Öneriler

4. Üsküdar Belediyesi sadece vak›flara ait kültür 
varl›klar›n›n projelendirme ifllemini yapabiliyor. Özel
Üsküdar Belediyesi sadece vak›flara ait kültür 
varl›klar›n›n projelendirme ifllemini yapabiliyor. Özel
flahsa ait kültür varl›klar› Belediye kapsam›nda de¤il.

5. fiah›s baflvurular›nda yaln›zca restorasyon sürecini 
Belediye denetliyor. Belediye taraf›ndan yeniden 
inflaas› tamamlanan kültür varl›klar› özel vak›flara 
kiralan›rken sözleflmeler Emlak ‹stimlak Müdürlü¤ü
taraf›ndan haz›rlan›yor.

6. KUDEB’in herhangi bir madde koyma veya sözleflmeyi
yapma uygulamas› yok. Bu da kiralanan kültür 
varl›¤›n›n kullan›m kaynakl› deformasyon gerçe¤ini
engelleyici herhangi bir tedbir al›nmad›¤›n› gösteriyor.
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7. KUDEB en son 2010 y›l›nda denetlenmifl. Bu durum
KUDEB’e ve dolay›s›yla denetime verilen önemin
azald›¤›n› göstermektedir. Kurumsal ciddiyetin de
dolayl› olarak azalmas›na neden olabilecek bu 
durum, iflleyifl aç›s›ndan oldukça büyük riskleri 
beraberinde getirebilir. Konuya iliflkin hassasiyetin
gösterilmesi ve denetim mekanizmalar›n›n yeniden
ifller hale getirilmesi çözüm sa¤lay›c› olabilir.

8. Siyasi nedenlerden ötürü projeler ehil firmalara 
verilmedi¤i için sosyal medyada çokça gördü¤ümüz
asl›na uygun olmayan yap›lar ortaya ç›km›flt›r. Bu
tür sorunlar›n ortaya ç›kmas›, sürece dahil olan her
kurum ya da birimin sayg›nl›¤›n› azaltabilir. Objektif
de¤erlendirmelerin ve toplumsal faydan›n esas 
al›nd›¤› yaklafl›mlarla sorunun üstesinden 
gelinebilece¤i düflünülmektedir.

9. Restorasyon sürecinde kurulda mutlaka Restoratör
mimar› olmal›, koruma kurulunda bulunan üyelerin
üç ayl›k bir e¤itimden sonra bu kurulda 
çal›flabilece¤ine dair sertifika almalar›yla ilgili 
düzenleme gözden geçirilmelidir.
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Öz

Bilgi ça¤› ile birlikte insano¤lunun deneyimledi¤i son
toplumsal evrim olan bilgi toplumu, bireyler kadar kurum
ve organizasyonlar› da baflkalaflt›rm›flt›r. Bu de¤iflim ye
yenilenme çark›na dâhil olan organizasyonlardan biri de
söz konusu de¤iflimi ve yenilenmeyi yerellik özelli¤i
çerçevesinde içsellefltirmeye çal›flan belediyelerdir. Yerel
yönetimler günümüzde vatandafllar›n›n toplumsal yaflama
iliflkin gereksinimlerini gidermenin yan› s›ra olanaklar
ölçüsünde kent sakinlerine bilgi hizmeti vermeyi de
amaçlamaktad›rlar. Hatta, seçmenine bilgi hizmeti vermek
belediyelerin asli vazifelerinden biri haline gelmifltir.
Vatandafla bilgi hizmeti sunman›n arac› olarak ise
kütüphaneler, arflivle ve müzelerden yararlan›rlar. Bu hizmet
çeflitlili¤i ayn› zamanda bilginin anlam ve önemini de
zenginlefltirmektedir. Bu çal›flmada bilgi ve belge yönetimi
alan yaz›n›nda belediyelerin bilgi hizmetlerinin hangi
yönleriyle ve yo¤unlukta ele al›nd›¤›n›n ve bu ele al›fl›n daha
çok alan›m›z›n temel kavramlar›ndan hangileri ile birlikte
kullan›ld›¤›n›n ortaya konulmas› amaçlanm›flt›r. Kavramlar
üzerinden yap›lan analizin kapsam›n› alan dergileri,
sempozyum ve an› kitaplar›nda yay›nlanm›fl hakemli
yaz›lar›n bafll›k, varsa öz ve anahtar kelimelerinin verildi¤i
bölümler oluflturmaktad›r. Araflt›rma verilerinin ifllenmesinde
metin madencili¤i tekni¤i, bilgi ç›karmada kelime birlikteli¤i
ve a¤ analizi yöntemi, haritalama iflleminde ise metin
görsellefltirme teknikleri kullan›lm›flt›r. Çal›flmada yürütülen
analizler sonunda yerel yönetim eliyle yürütülen bilgi
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Girifl

Demokrasinin seçen ve seçilen bak›m›ndan yerel kat›l›ml›
yönetim biçimi olan belediyelerin asli vazifesi vatandafllar›na
söz konusu yerellik çerçevesinde hizmet sunmakt›r. Disiplinler
üstü bir anlam ve derinli¤i olan bilgi kavram› üzerine infla
edilen arfliv ve kütüphane hizmetlerinin de bilginin bu anlam
ve derinli¤i ile örtüflmesi beklenir. Ancak, bilginin ve bilgi
hizmetlerinin yerel sosyal ve idari yap›lanmalar dikkate
al›narak düzenlenmesi ve kullan›ma sunulmas› günümüzde
bilginin de¤erini ve önemini artt›ran temel uygulama
biçimlerindendir. Bu aç›dan de¤erlendirildi¤inde bilginin
kullan›ma sunulmas›nda yerel olana gösterilen/gösterilmesi
gereken özen bilgi hizmetleri ile belediyecili¤i ayn› paydada
birlefltirmektedir. Yaflanan etkileflimin bir sonucu olarak da
bilgi hizmetleri belediyelerin asli vazifeleri aras›nda
say›lmaktad›r.

Belediyelerin yürütücülü¤ündeki yerel bilgi hizmetlerinin
kapsam›, yap›land›r›lmas› ve yürütülmesine iliflkin incelemelere,
araflt›rmalara, elefltirilere ve önerilere yönelik akademik
çal›flmalar›n ve görüfllerin muhatab› bilgi ve belge
yöneticileridir. Bilgi ve Belge Yönetimi yaz›n›nda konunun
hangi yaklafl›mlarla ve yönleriyle ele al›nd›¤›n› belirlemek
için kapsaml› bir kavramsal ele al›fl analizi kaç›n›lmazd›r. Bu
analiz; ülkemizde belediyeler düzeyinde bilgi hizmetlerinin,
alan›n paydafllar› taraf›ndan hangi boyutlar›yla ele al›nd›¤›n›
anlama ve olas› tart›fl›lmas› gereken konular› saptamada yol
gösterici politikalar ve stratejiler için bir durum tespiti ve yol
haritas› olarak kabul edilebilir.
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hizmetlerine iliflkin literatürün henüz çok yeni oldu¤unu,
s›n›rl› say›da araflt›rmac›lar d›fl›nda konunun genellikle tek
bir bilimsel çal›flma ile ele al›nd›¤› ve belediyelerin bilgi
hizmeti say›s› ve çeflitlili¤inin artmas›na paralel olarak bu
alanda kaleme al›nan araflt›rmalar›n say›s›n›n da artt›¤›
gözlenmifltir. Belediyelerin Kütüphane ve Arfliv Hizmetleri
Sempozyumuna kat›lan bildirilerin özetleri göstermifltir ki
konuyu farkl› yönleri ve genifl kat›l›mc› düzeyi ile ele alan
bilimsel etkinlikler, alan yaz›n›n› ivmelendirecek en önemli
organizasyonlard›r.

Anahtar Kelimeler: Bilgi hizmeti, yerel yönetimler, metin
madencili¤i, kelime birlikteli¤i, görsellefltirme.



Bu do¤rultuda, yerel bilgi hizmetlerinin günümüze kadar
Bilgi ve Belge Yönetimi literatüründe hangi boyutlar›yla ele
al›nd›¤›n›, hangi yaklafl›mlarla de¤erlendirildi¤ini ve tart›fl›ld›¤›n›
tespit etmek bu çal›flman›n birincil amac›n› oluflturmaktad›r.
Buna ba¤l› olarak, bilgi hizmetlerinin yerel düzeyde
tart›fl›lmayan boyutlar›n› irdelemek de çal›flman›n ikincil
amac› olarak belirlenmifltir.

Çal›flmada alan yaz›lar›n kapsam›na iliflkin afla¤›daki sorular›n
cevab› aranmaya çal›fl›lm›flt›r;

• Yerel düzeyde bilgi hizmetleri hangi boyutlarda 
ele al›nm›flt›r?

• Yerel düzeyde bilgi hizmetleri temas›nda bir de¤iflim
var m›d›r?

• Konuyu temsil eden kavramlar›n de¤erinde y›llara
göre nas›l bir de¤iflme olmufltur?

• Konuyu temsil eden kelimelerin benzerli¤i, s›kl›¤›,
yo¤unlu¤u ve y›llara göre de¤eri aç›s›nda nas›l bir
görsel oluflturmaktad›r?

Araflt›rman›n kapsam›; Türkiye’deki Bilgi ve Belge Yönetimi
alan yaz›n›n› oluflturan bildiri, arma¤an, toplant› ve an›
kitaplar›nda yay›mlanan yaz›lar ile Türk Kütüphanecili¤i ve
Bilgi Dünyas› dergilerinde yer alan çal›flmalard›r. Yay›nlar›n
bafll›k, varsa öz ve anahtar kelimelerine odaklan›larak çal›flma
kapsam›nda belirlenen sorular›n yan›tlar› aranmaya çal›fl›lm›flt›r.
Araflt›rma verilerinin toplanmas›nda çal›flma kapsam›nda
belirlenen kaynaklarda yer alan konu ile ilgili yay›nlardan
yararlan›lm›flt›r. Verilerin ifllenmesinde metin madencili¤i
tekni¤i, bilgi ç›karmada kelime birlikteli¤i ve a¤ analizi
yöntemi, haritalama iflleminde ise metin görsellefltirme
teknikleri kullan›lm›flt›r. Uygulanan bu karma yöntem ile
yerel düzeyde bilgi hizmetlerinin alan yaz›lar›nda tematik
yap›s› irdelenmifl, y›llara göre tema ve terimlerdeki de¤iflim
izlenmifltir.

Çal›flman›n sonunda; Türkçe alan yaz›lar›nda y›l faktörü de
dikkate al›narak bilgi hizmetlerinin ifllenifli tematik bir yap›da
görsellefltirilerek özetlenmifl ve bu sayede alan yaz›lar›nda
konunun hangi kapsam ve yönleriyle ele al›nd›¤› ortaya
konmufltur. Elde edilen sonuçlar hem belediyelerin yerel
bilgi hizmetleri ile ilgili olas› tart›fl›lmas› gereken konulara
›fl›k tutacak, hem de konuya iliflkin politika ve strateji
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oluflturma aflamalar›nda karar verici ve kanaat önderi
konumunda olan yöneticiler için sürecin baflar›s›n› etkileyecek
veri oluflturacakt›r.

Tema analizi

Tema analizi kullan›larak belli bir disiplin, alan, konu, kaynak
veya dergideki yay›nlar›n-literatürün temel motiflerini ortaya
ç›karmak mümkündür. Teknolojinin gelifltirdi¤i yenilikler ile
bilginin görsellefltirilme ifllemi çok daha kolay ve anlafl›l›r
olmaktad›r. Görsellefltirme ile desteklenecek bir tema analizinde
konu boyutunun çizilmesi, ana konunun aç›klanmas›,
yorumlanmas› ve de¤erlendirilmesinde büyük kolayl›klar
sa¤layaca¤› gibi, daha net veriler elde edilecektir. Sadece
araflt›rmac› için de¤il okuyucu için de görsellefltirme avantaj
sa¤layacakt›r. Ayr›ca verilerin görsellefltirildi¤i bir çal›flmada
araflt›rmac›n›n sübjektif yaklafl›m sergiledi¤i durumlarda, ayn›
görsel okuyucu için daha objektif bir bak›fl aç›s› sunabilecektir.
Daha baflka bir ifade ile araflt›rmada elde edilen görseller
objektif bir veri sunar iken, yazar›n de¤erlendirmeleri sübjektif
olabilmektedir.

Tema analizine y›l faktörü de dâhil edilerek yap›lacak
incelemelerde bir taraftan da yönelim analizi gerçeklefltirilmifl
olur. Alan yaz›lar›n›n içerik analizinde bu iki yaklafl›m›
birbirlerini tamamlayan unsurlar olarak ele alabiliriz.
Literatürdeki ana motiflerin tespitinde ve yönelimlerin keflfinde
tercih edilen bu yaklafl›mlarda kullan›lan yöntemlerin çok
boyutlu ve çeflitli oldu¤unu söylemek mümkündür. Bir alan
literatürü veya s›n›rland›r›lm›fl bir konuda tema ve yönelimleri
ç›karma yöntemlerini kabaca üç bafll›k alt›nda toplay›p
de¤erlendirebiliriz.

S›n›fsal-flematik yaklafl›m: ‹ncelenecek literatür veya konu
dermesinin daha önce tan›mlanm›fl bir flema veya s›n›flama
sistemine dayal› olarak taksim edilmesidir. Burada her yay›n
sadece bir bafll›k veya madde alt›nda de¤erlendirilmektedir.
Jarvelin ve Vakkari (1990, 1993) taraf›ndan oluflturulan
Kütüphane ve bilgi bilimi konular›n› gösteren s›n›flama flemas›
bu konuya örnek gösterilebilir. Bu flemay› referans alarak
kütüphane ve bilgi bilimi alan›nda yap›lan içerik analizi
çal›flmalar›n› görmek mümkündür. Örne¤in birçok çal›flmada
kütüphane ve bilgi bilimi dergilerindeki makaleler
s›n›fland›r›l›rken bu konu flemas› referans al›nm›flt›r (Hider
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ve Pymm, 2008; Rochester ve Vakkari, 2003; Tuomaala,
Järvelin ve Vakkari, 2014). Benzer flekilde Tonta (2002) Türk
Kütüphanecili¤i dergisi yay›nlar› üzerinde yapt›¤› bibliyometrik
çal›flmada yay›nlar›n konu da¤›l›m›n› ayn› flemay› kullanarak
gerçeklefltirmifltir. Yine Kayao¤lu (2009) bu flemay› referans
alarak lisansüstü tezlerinde araflt›rma e¤ilimlerini bulmaya
çal›flm›flt›r.

Bibliyometrik yaklafl›m: Bibliyometrik yaklafl›m ile belli
bir sahadaki literatürün konusal boyutunu ve geliflimini
izlemek mümkündür. Özellikle bibliyometrik analizin bir
önemli dal› olan ve entelektüel yap›y› keflfetmede kullan›lan
kelime birliktelik yöntemi içerik analizine örnek
oluflturmaktad›r. A¤ analizinin de yayg›n uyguland›¤› bu
yaklafl›mda görsellefltirme ifllemi ön plana ç›kmaktad›r.
Kütüphane ve bilgi bilimi alan çal›flmalar›nda da kullan›ld›¤›
(Bosanac, Matesic ve Tolic, 2009) görülen bu yöntem daha
çok anahtar kelimelerin yay›nlara tan›ml› oldu¤u durumlarda
kullan›m› daha kolay olmaktad›r.

Metinsel yaklafl›m: Metinsel yaklafl›mda ham metin dermeleri
üzerinde ifllem yap›lmaktad›r. Bu gün sanal ortamdaki bilginin
büyük bir oran› s›n›fland›r›lmam›fl ve nitelendirilmemifl bir
yap›da bulunmaktad›r. Yap›land›r›lmam›fl bu metin verilerinin
yani nitel verilerin yap›sal hale getirilerek, nicel formata
dönüfltürülmesi; ard›ndan özetleme, kümeleme ve s›n›flama
ifllemlerinin gerçeklefltirilmesi günümüz bilgisayar teknolojisi
yard›m›yla ifllenebilmektedir. Yap›lan bu ifllemlere metin
madencili¤i denilmektedir. Metin madencili¤i yönteminde
veriler yap›sal formata dönüfltürüldükten sonra görsellefltirme
teknikleri, a¤ analizi teknikleri kullan›labilmektedir. Bilimsel
yay›nlar metin madencili¤i yöntemiyle ifllendikten sonra
tan›mlanan anahtar kelimeler arac›l›¤›yla bibliyometrik
yaklafl›mda de¤inilen kelime birliktelik yöntemine altyap›
oluflturur. Yani yay›nlara anahtar kelimelerin tan›ml› olmad›¤›
durumlarda metin madencili¤i yöntemi ile anahtar kelimeler
tespit edildikten sonra kelime birliktelik analizinin
uygulanabilirli¤i mümkün olabilmektedir. Kütüphane ve bilgi
biliminde metin madencili¤i ve kelime birlikteli¤i analizini
birlikte kullanan çal›flmalar› görmek mümkündür (Binici,
2016; Glenisson, Glänzel, Janssens ve Moor, 2005; Janssens,
Leta, Glänzel ve De Moor, 2006; Ravikumar, Agrahari ve
Singh, 2015).
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Yürütülen bu çal›flmada ele ald›¤›m›z bilgi ve belge yönetimi
alan literatüründe belediyelerin flehir, kent veya yerel yönetim
ile iliflkili olarak arfliv ve kütüphane hizmetleri konusundaki
literatür farkl› kanallarda ve da¤›t›k bir yap›da oluflmaktad›r.
Yay›nlar›n anahtar kelimeleri ya tan›mlanm›fl veya
tan›mlananlar›n s›kl›klar› de¤erlendirme için yeteri veri
oluflturmamaktad›r. Di¤er taraftan konu ile ilgili oluflturulmufl
bir s›n›flama flemas› maalesef mevcut de¤ildir.  Bu nedenle
eldeki literatürün bafll›k ve öz alanlar›ndaki metin verilerinden
faydalanarak bir inceleme yap›lmas› daha do¤ru bir yaklafl›m
olaca¤› düflünülmüfltür.

Yöntem

Çal›flmada bilgi ve belgi yönetimi alan literatüründe
belediyelerin flehir, kent veya yerel yönetim ile iliflkili olarak
arfliv ve kütüphane hizmetleri aç›s›ndan tematik yap›s›
sorgulanmak istenmifltir. 1  Çal›flma verileri toplan›rken konu
ile ilgili üç bileflenden oluflan veri kümeleri oluflturulmufltur.
Birinci bileflen üçüncü bas›m›na haz›rl›¤› yap›lan Anahtar 1
ve 2’nin (Odabafl ve Polat, 2009; Polat ve Odabafl, 2005)
dizinlerinden yararlan›larak meydana getirilmifltir. ‹kinci
bileflen Türk kütüphanecili¤i 2  ve Bilgi Dünyas› 3  dergilerini
içeren yay›nlardan, üçüncü bileflen ise “Belediyelerin
Kütüphane ve Arfliv Hizmetleri Uluslararas› Sempozyumu
(BKAHS)” (Y›lmaz, Çakmak ve Ero¤lu, 2016) kapsam›nda
sunulan bildirilerden teflkil edilmifltir. Bu her üç bileflenden
derlenen veriler birlefltirilerek toplamda 4.779 yay›n›n
künyesinden oluflan bir veri taban› oluflturulmufltur. Veri
taban›nda bafll›k, kaynak, özet ve anahtar kelime alanlar›nda
“flehir”, “kent”, “belediye” ve “yerel” kelimelerinden oluflan
bir sorgu ile 201 yay›n›n künyesine eriflim sa¤lanm›flt›r.
Künyeler üzerinde yap›lan kontroller neticesinde, 138 künye
araflt›rma konusu ile ilgili bulunmufltur. Yap›lan tüm analizler
bu yay›n künyeleri üzerinden yürütülmüfltür.

Veri iflleme ve bilgi ç›karma aflamas›nda metin madencili¤i
ve bibliyometrinin bir önemli çal›flma alan› olan kelime
birlikteli¤i yöntemi kullan›lm›flt›r. Kavramlar aras›ndaki iliflkiyi
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1 Çal›flmada metin madencili¤i, a¤ analizi, kelime birlikteli¤i ve görsellefltirmeden oluflan karma bir yöntem
uygulanm›flt›r. Bu yöntemlerin ayr› ayr› teknikleri ve alt konular› vard›r. Çal›flman›n s›n›rl›l›klar› da düflünülerek,
çok ayr›nt›l› bir uygulama sürecini içeren söz konusu tekniklerin kapsaml› anlat›m›na burada yer verilmemifltir.
Uygulanan tekniklerin sadece bafll›klar›n verilmesi uygun görülmüfltür. Konu hakk›nda detayl› bilgi için
bak›n›z Binici, K. (2016). Kütüphane ve Bilgi Bilimi Çal›flmalar›nda Dönemsel Konu Analizi. (Yay›mlanmam›fl
doktora tezi). ‹stanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ‹stanbul.
2 http://www.tk.org.tr/index.php/TK
3 http://bd.org.tr/index.php/bd



irdelemek için ise a¤ analizi yöntemine baflvurulmufl ve elde
edilen bulgular görsellefltirme ön planda tutularak
yorumlanmaya çal›fl›lm›flt›r.

Metin yap›lar›nda bir bütünlük sa¤lanmas› için ilkin tüm
metin küçük harf düzenine dönüfltürülmüfltür. Ard›ndan
metinde noktalama iflaretleri kald›r›lm›fl ve metin analizinde
pek anlam ifade etmeyen etkisiz kelimeler (ve, ile, bu, için,
de, da, en, iyi, her…) ay›klanm›flt›r. Daha sonra Türkçe
metinler içinde gövdeleme ifllemi gerçeklefltiren Snowball
Stemmer algoritmas› çal›flt›r›lm›flt›r. Algoritma baz› kelimeler
için çok kat› bir yal›nlaflt›rma ifllemi gerçeklefltirdi¤i için metin
analizini zorlaflt›rmaktad›r. Metin ön iflleme aflamas›nda tespit
edilen bu durum için baz› kelimelerin (baz› flehir adlar›, kent,
insan, kültür vb.) yal›nlaflt›rmas›n› önleyecek ifllemler
uygulamaya konulmufltur.

Yal›nlaflt›rma iflleminden sonra sözlük yard›m› ile metin
iflaretleme ifllemi gerçeklefltirilmifltir. Sözlük maddeleri
belirlenirken, oluflturulan veri taban›ndaki tüm anahtar
kelimeler (2380) girdi olarak kabul edilmifltir. Metin ve sözlük
girdilerinde do¤ru örtüflmeyi sa¤layabilmek için yukar›da
anlat›lan ve metin dermesine uygulanan metin madencili¤i
yönteminin ayn›s› sözlük listesine de uygulanm›flt›r.
‹flaretleme iflleminden sonra, metin kelime/terim baz›nda
parçalara ayr›flt›r›larak listeler oluflturulmufltur. Yap›lan kelime
ç›karma iflleminin do¤rulu¤unu kontrol etmek için iflaretlenen
ve iflaretlenmeyen terimler/kelimeler liste biçiminde
ayr›flt›r›lm›flt›r. Yap›lan kontrollerde iflaretlenmeyen
kelimelerden Doküman Frekans› (DF) 4  makul seviyede
olan baz› kavramlar analiz için uygun bulunarak sözlük
listesine dâhil edilmifltir. Ayr›ca metinden 2’li, 3’lü ve 4’lü n-
gramlar (çoklu kelime) oluflturularak iflaretlenen kelimeler
listesi ile çak›flt›r›lm›flt›r. Yine burada yap›lan kontrollerde
de önemli görülen baz› terimler sözlük listesine eklenmifl ve
iflaretleme ifllemi için döngü yeniden çal›flt›r›larak iflaretleme
ve ayr›flt›rma ifllemi bitirilmifltir.

Sözlük yard›m›yla benzeflen kelimelerin de metin içerisinden
ç›kart›lma ifllemi gerçeklefltirildi¤inden, ayr›flt›rma iflleminden
sonra benzeflen kelimelerin ayn› say›lmas› için “bul de¤ifltir”
yöntemiyle veride bir standartlaflma sa¤lanm›flt›r. Uygulanan
bu ifllemler sonucunda metin dermesinde toplamda 605
kelime/terim ç›kart›lm›flt›r. Elde edilen bu terimlerin DF
de¤eri hesaplanarak analiz için uygunlu¤u kontrol edilmifltir.
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4 Kelimenin geçti¤i doküman s›kl›¤›n› ifade eder.



Yap›lan de¤erlendirmede 108 kelime analiz için anlaml›
bulunmufltur. Bu aflamada baz› kavramlar benzerliklerine
göre de s›n›fland›r›lm›flt›r. Burada amaç ayn› kategorideki
kavramalar›n önemini ortaya koymakt›r. S›ralanan bu teknik
ifllemler neticesinde kelimelerin birliktelik de¤eri hesaplanarak,
veriler a¤ yap›s›nda analiz edilebilecek formata dönüfltürül-
müfltür. Tüm bu ifllemler KNIME 5  veri analiz program›nda
yürütülmüfltür. Bundan sonraki aflamada Gephi 6 a¤ analiz
program› kullan›larak terimler aras›ndaki iliflki irdelen-
mifl ve görsellefltirme ifllemleri gerçeklefltirilmifltir.

Bulgular

Bilgi ve belge yönetimi alan literatürünü oluflturan toplamda
4.779 yay›n künyesi içerisinde yerel yönetimlerde bilgi
hizmetlerini ilgilendiren yay›n oran› %3 (138) olarak
bulunmufltur. Analizler için uygun bulunan 138 yay›n›n
%46’s›n› BKAHS etkinli¤i kapsam›nda sunulan bildiriler
meydana getirirken, %37’si Anahtar dizininde, % 17’si de
Bilgi Dünyas› ve Türk Kütüphanecili¤i dergilerinde yer alan
makalelerden oluflmaktad›r (fiekil 1). Bu makalelerden sadece
17 tanesinin hakemli yaz› oldu¤u tespit edilmifltir.

Y›llara göre yay›nlar›n da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda; konuyla ilgili
yap›lan yay›n say›s›n›n y›ll›k olarak genellikle 5’i aflmad›¤›
anlafl›lmaktad›r. 2010 ve 2016 y›llar› en fazla yay›n›n yap›ld›¤›
y›llar olmufltur (fiekil 2). Bunun nedeni ise ad› geçen y›llarda
konu ile ilgili birer sempozyumun düzenlenmifl olmas›d›r.
(fiekil 1) ve (fiekil 2) birlikte de¤erlendirildi¤inde elde edilen
veriler konunun daha çok sempozyum ve kitap içinde bölüm
türü yay›nlarda ele al›nd›¤›n› göstermektedir.

110

fiekil 1. Yerel Yönetimde bilgi hizmetlerinin literatürdeki yeri

5 https://www.knime.org/
6 https://gephi.org/

Yerel
Yönetimler

138; 3%
BBY Literatürü
4641; 97%

Makaleler;
24, 17%

Anahtar;
51, 37%

BKAHS;
63, 46%



Yay›nlar›n kimler taraf›ndan ve ne oranda ele al›nd›¤›n›
ö¤renmek için yay›nlar›n yazarlara göre da¤›l›m› incelenmifltir.
(Tablo 1)’e bak›ld›¤›nda 138 yay›n›n 150 yazar taraf›ndan
kaleme al›nd›¤› anlafl›lmaktad›r. Sadece bir makaleye katk›s›
olan yazar say›s› 123 iken iki makaleye katk›s› olan yazar
say›s› 20’dir. Üç makaleye katk› sa¤layan yazar say›s› yaln›z
4’tür. Dört, befl ve on bir makaleye katk› sa¤layan yazar
say›s› 1’er kiflidir. Bu konuda en fazla yay›n yapan yazar
Prof. Dr. Bülent Y›lmaz olmufltur. Listede daha sonra 5 yay›n
ile Doç. Dr. Niyazi Çiçek ve 4 yay›n ile Prof. Dr. Hasan Sacit
Kesero¤lu yer almaktad›r.

Yazarlar›n yay›nlara yapt›klar› katk›lara bak›ld›¤›nda kütüphane
ve arfliv hizmetlerinin belediyelerle iliflkilendirildi¤i çal›flmalar›n
çok s›n›rl› bir araflt›rmac› grubu taraf›ndan kaleme al›nd›¤›
görülmektedir. Bu noktada birden fazla yay›nla belediyelerin
kütüphane ve bilgi hizmetleri konusuna katk› veren yazar
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fiekil 2. Y›llara göre yay›n say›s›
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Tablo 1. Yay›n say›s›na göre yazar da¤›l›m›

Yay›n Say›s› Yazar Say›s› Yazarlar

11 Yay›n 1 Bülent Y›lmaz
5 Yay›n 1 Niyazi Çiçek
4 Yay›n 1 Hasan Sacit Kesero¤lu
3 Yay›n 4 -
2 Yay›n 20 -
1 Yay›n 123 -

Toplam 150



say›s› çok az iken sadece bir yay›nla katk› sa¤layan yazar
yo¤unlu¤u fazlad›r.

Çal›flma kapsam›nda 2016 y›l›nda düzenlenen Belediyelerin
Kütüphane ve Arfliv Hizmetleri Sempozyumu arac›l›¤› ile
konuya katk› sa¤layan yazarlar›n da¤›l›mlar› da ö¤renilmek
istenmifltir. Bu amaçla sempozyumda bildiri sunan yazarlar›n
daha önce konu ile ilgili yapt›klar› yay›n faaliyetleri de
incelenerek k›yaslama yap›lm›flt›r. Sempozyuma toplamda
79 yazar kat›l›m sa¤lam›flt›r. (Tablo 2)’de görüldü¤ü gibi bu
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Tablo 2. BKAHS Etkinli¤ine kat›lan yazarlar›n yay›n yapma durumu

BKAHS Vas›tas›yla ‹lk Defa Görüfl Bildirme Durumu

Yay›n Say›s› Hay›r Evet Toplam

1 Yay›n 6 57 63
2 Yay›n 1 13 14
3 Yay›n 1 1 2

Toplam 8 71 79

Genel Da¤›l›m

fiekil 3. Yerel yönetimlerde bilgi hizmetlerinin tematik yap›s› (Not: Görseli
daha rahat okumak için birliktelik de¤eri 1 olan çizgiler gösterilmemifltir.)



yazarlardan sadece 8’i sempozyumdan önce bu konuda yay›n
faaliyetinde bulunmufllard›r. Sempozyum vas›tas›yla ilk defa
konu hakk›nda bildiri sunarak fikir bildiren yazar say›s›n›n
ise 71 oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Araflt›rma kapsam›nda elde edilen ve metin format›nda olan
veriler, say›sal yap›ya dönüfltürülmüfl, ard›ndan kelime
birlikteli¤i ve a¤ analizi incelemeleri neticesinde yerel
yönetimlerde bilgi hizmetlerinin tematik yap›s› görsellefltirilerek
yorumlanmaya çal›fl›lm›flt›r. Çal›flma neticesinde (fiekil 3)’de
görülen 108 dü¤üm ve 2.126 ba¤lant›dan oluflan bir a¤ yap›s›
ede edilmifltir. A¤ yap›s›nda gerçeklefltirilen modüler kümeleme
ifllemi sonucunda incelenen literatürün 4 tematik yap›da
biçimlendi¤i tespit edilmifltir. Bu temalar› afla¤›daki gibi
isimlendirerek aç›klamak olanakl›d›r.

1- Kütüphane Merkezli Hizmetler:

fiekil 3 görselinin sa¤ taraf›nda konumlanan ve en büyük
kelime grubunu oluflturan topluluk, kütüphane merkezli
hizmetleri tan›mlamaktad›r. Grupta halk ve belediye
kütüphaneleri eksenli terimler ön planda yer almaktad›r.
Yerel yönetimler ile ilgili kavramlar›n bu kümede yer almas›,
yerel yönetimlerde bilgi hizmetlerinin daha çok kütüphane
eksenli hizmetler aç›s›ndan ele al›nd›¤›n› göstermektedir.

2- Kent Odakl› Bilgi Merkezleri:

fiekil 3 görselinin alt taraf›nda biriken dü¤ümleri, kent ile
birlikte kullan›m› daha fazla olan terimler oluflturmaktad›r.
Burada yerel düzeyde bilgi merkezlerini tan›mlayan kent
arflivi, flehir kütüphanesi, kent belle¤i, özel arfliv, kent haf›za
merkezi ve ihtisas kütüphanesi terimlerinin kent ile birlikte
kullan›m›n›n daha fazla oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Kümede
mevcudiyet gösteren veya yak›n bir yerde konumlanan flehir
isimlerine bak›ld›¤›nda (Ankara, ‹zmir, Bursa, Konya vb.)
konuya iliflkin çal›flmalar›n hangi flehirlere yönelik olarak ve
hangi yo¤unlukta gerçeklefltirildi¤i de anlafl›labilmektedir.

3- Teknoloji Odakl› ‹fllemler:

fiekil 3 görselinin sol taraf›nda yer alan terimler teknoloji
temal› terimlerdir. Bu grupta yer alan sözcüklerin, a¤›rl›kl›
olarak dijital ortam ve dijitallefltirme ile ilgili terimlerden
olufltu¤u görülmektedir.
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4- Arfliv ve Belge Merkezli ‹fllemler

fiekil 3 görselinin üst taraf›ndan yer alan dü¤ümleri arfliv ve
belge merkezli terimler oluflturmaktad›r. A¤›rl›kl› olarak da
elektronik belge temal› terimler burada bulunmaktad›r. Elde
edilen dü¤ümler ›fl›¤›nda, konunun elektronik belge yönetimi
sistemleri/uygulamalar› ekseninde tart›fl›ld›¤›n› söylemek
mümkündür.

fiekil 3’e bak›ld›¤›nda; görselin merkezinde yer alan belediye,
kütüphane, yerel yönetim, halk kütüphanesi, kent, kültür,
arfliv ve teknoloji terimlerinin DF de¤erinin yüksek oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Bu terimler incelenen literatür için çekirdek
kelimeler, baflka bir ifade ile konuyu özetleyen genel terimler
olarak kabul edilebilir.

Genel terimlerin tespit edilen dört tematik konu ile birliktelik
durumunu ö¤renmek için fiekil 4’te elde edilen verilerden
yararlan›lm›flt›r. Görselde genel terimler merkezde, temay›
temsil eden terimler de etraf›nda dairesel olarak konumlanacak
flekilde bir dizilim oluflturulmufltur. Görseli rahat okuma
ad›na flekilde sadece birliktelik de¤eri 5’in üzerinde olan
çizgiler gösterilmifltir.

Görselde terimlerin ayn› dokümanda birlikte geçme
durumlar›na göre benzerlik oran›n› ölçmek için   formülü
ile simpson benzerlik ölçütü (Saga, Terachi ve Tsuji, 2012,
s. 52) hesaplanm›flt›r. Benzerlik ölçütü 0 ve 1 aras›nda derece
almaktad›r. De¤erin 1’e yaklaflmas› benzerli¤in yüksek
oldu¤unu bir di¤er ifade ile ayn› dokümanda bulunma
s›kl›¤›n›n yüksek oldu¤unu göstermektedir.

fiekil 4 incelendi¤inde; (Küme 1)’de gösterilen kütüphane
merkezli hizmetler temas›nda, ba¤lant› derecelerine ve
benzerlik düzeyine göre kütüphane hizmetleri, halk
kütüphanesi hizmetleri, belediye kütüphaneleri, mekan ve
okuma al›flkanl›¤› konular›n›n daha fazla tart›fl›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r. (Küme 2)’de kent odakl› bilgi merkezleri
temas›nda sadece kent arflivi teriminin birliktelik de¤eri 5’in
üzerinde olmufltur. Bu terimin de genel terimlerden kent ile
birlikte kullan›ld›¤› ve ayn› dokümanlarda birlikte yer verildi¤i
anlafl›lmaktad›r.
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(Küme 3)’de gösterilen teknoloji temas›nda müze ve koleksiyon
terimlerinin kütüphane terimi ile ayn› dokümanlarda görünme
s›kl›¤›n›n yüksek oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Her ne kadar bu
tema teknoloji temas›n› olufltursa da, teknoloji odakl› terimlerin
birliktelik de¤eri 5 ve 5’in alt›nda oldu¤u için bu durum
görselde görünmemektedir. Benzer flekilde arfliv ve belge
merkezli ifllemler temas›n› oluflturan (Küme 4)’de de birliktelik
de¤erlerinin düflük seviyede oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu
kümede sadece belge teriminin arfliv ve belediye sözcükleri
ile birlikte kullan›ld›¤› görülmektedir.

Yukar›da anlat›lan kümeleme ifllemleri, birliktelik de¤erine
göre algoritmik olarak a¤ yap›s›nda modüler kümeleme
yöntemiyle gerçeklefltirilmifltir. Olaya farkl› bir boyuttan
bakmak amac›yla, nitelemelerine göre baz› kavramlar el
yordam›yla s›n›fland›r›lm›flt›r. S›n›fland›rma bilgi merkezleri,
derme, kültür, mevzuat, personel, teknoloji ve yerel yönetim
olmak üzere toplam 8 kategoride gerçeklefltirilmifltir. Bu
s›n›fland›rmalardaki terimlerin daha önce tan›mlanan 8 genel
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terim ile birliktelik de¤erleri de görülmek istendi¤inden söz
konusu terimlerin iliflkisini görsel olarak sunan (fiekil 5)
oluflturulmufltur. Bu görselde de yine daha öncekilere benzer
flekilde genel terimler merkezde, s›n›fland›r›lm›fl terimler
s›n›flar›na göre genel terimlerin etraf›nda dairesel olacak
flekilde konumland›r›lmas› yap›lm›flt›r. Görselde sadece
birliktelik de¤eri 5’in üzerinde olan çizgilere yer verilmifltir.
Di¤er görsellerden farkl› olarak burada terimler ile birlikte
DF de¤erleri de gösterilmifltir.

Görselden elde edilen veriler ›fl›¤›nda yap›lan de¤erlendirmede
flu ç›kar›mlar› yapmak mümkündür; Bilgi merkezleri s›n›f›nda
belediye kütüphaneleri, müzeler ve kent arflivleri üzerinde
çal›fl›lm›flt›r. Di¤er bilgi merkezlerini tan›mlayan terimlerin
s›kl›klar›n›n düflük oldu¤u görülmektedir.

Derme s›n›f›nda koleksiyon teriminin tercih edildi¤i görülmekte
ve genellikle kütüphane terimi ile birlikte kullan›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r. Kültür kategorisinde yer alan terimlerin
s›kl›klar› az bulunmufltur. Benzer flekilde mevzuat kategorisinde
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fiekil 5. S›n›fland›r›lm›fl terimlerin genel terimler ile iliflkisi

Çizgi    0                      1
S›n›fland›r›lm›fl
Terimler



de terimlerin s›k›l›klar› düflük görünmektedir. Ancak burada
yasal teriminin genel terimlerden yerel yönetim ile ayn›
yay›nlarda yer ald›¤› anlafl›lmaktad›r.

Personel kategorisinde kütüphaneci teriminin kullan›ld›¤›
görülmekte olup, yerel yönetim ve kütüphane ile ayn›
dokümanlarda yer ald›¤› anlafl›lmaktad›r. Yine ayn› kategoride
geçen personel teriminin yerel yönetim, kütüphane ve arfliv
terimleri ile birlikte kullan›ld›¤› görülmektedir.

Bir di¤er s›n›fland›rma ise teknoloji ile ilgilidir. Bu s›n›fta
dijital ortam ve dijitallefltirme terimleri dikkat çekmekte olup
bu kavramlar›n arfliv terimi ile birlikte kullan›ld›klar›
görülmektedir. Son olarak da yerel yönetim s›n›f›nda hangi
terimlerin kullan›ld›¤› ö¤renilmek istenmifltir. Burada
büyükflehir ve ‹stanbul büyükflehir terimlerinin s›kl›klar› ve
birliktelik de¤erleri dikkat çekmektedir.

Yerel yönetimlerde bilgi hizmetleri konusuna iliflkin bir di¤er
yaklafl›mda, algoritmik olarak bulunan temalardaki kavramlar›n
y›llara göre de¤iflimi ö¤renilmek istenmifltir. Bu amaçla fiekil
6’da sunuldu¤u gibi y›l aral›klar›ndan meydana gelen
dönemlere göre de¤er de¤iflimini gösteren s›cakl›k haritas›
oluflturulmufltur.
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(Küme 1)’de belediye, kütüphane, yerel yönetim, halk
kütüphanesi terimlerinin, (Küme 2)’de kent teriminin, (Küme
4)’de ise arfliv teriminin s›cakl›k de¤erinin sürekli art›¤› ve
bu kavramlar›n 2016 y›l›nda yap›lan Belediyelerin Kütüphane
ve Arfliv Hizmetleri Sempozyumu etkinli¤inde en yüksek
de¤erine ulaflt›¤› s›cakl›k haritas›nda görülmektedir. (Küme
2)’de yer alan ve muhtemelen 2010 y›l›nda yap›lan bir
sempozyuma (Kent Haf›za Merkezleri Sempozyumu) konu
olan kent arflivi, ihtisas kütüphanesi, kent haf›za merkezi,
kent müzeleri kavramlar›n›n s›cakl›k de¤erlerinde Belediyelerin
Kütüphane ve Arfliv Hizmetleri Sempozyumu etkinli¤inde
bir art›fl gözlemlenmemektedir. Aksine bu kavramlar›n söz
konusu sempozyumda daha az kullan›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.
Çünkü Belediyelerin Kütüphane ve Arfliv Hizmetleri
Sempozyumunda bu terimler d›fl›ndaki hemen hemen tüm
terimlerin s›cakl›k de¤eri art›fl göstermifltir.

Sonuç

Çal›flmada elde edilen bulgular ve yap›lan de¤erlendirmeler
neticesinde yerel yönetimlerde kütüphane ve arfliv hizmetlerini
konu alan literatürün de¤erlendirmesini afla¤›daki gibi
özetlemek mümkündür;

• Bilgi ve belge yönetimi literatürü içerisinde yerel 
yönetim baz›nda bilgi hizmetleri literatürünün oran›
%3 olarak bulunmufltur. Bu ba¤lamda yerel düzeyde
bilgi hizmetleri konusunda yap›lan çal›flmalar›n 
yeter düzeyde olmad›¤› anlafl›lm›flt›r.

• Yerel yönetimde bilgi hizmetleri konusunda yay›n
yapan yazarlar›n yay›n tercihi sempozyum ve 
konferans kitaplar›na yönelik olmufltur.

• Yerel yönetim düzeyinde bilgi hizmetleri konusu
daha çok belediye ve halk kütüphaneleri odakl› 
ifllenmifltir.

• Çal›fl›lan konular›n önemli bir k›sm›n›n, büyükflehir
belediyeleri ile ilintili olarak ele al›nd›¤› anlafl›lm›flt›r.

• Bilgi ve belge yönetimindeki yerel yönetim literatürü
dört tematik yap›da biçimlenmifltir.
o Kütüphane merkezli hizmetler
o Kent odakl› bilgi merkezleri
o Teknoloji odakl› ifllemler
o Arfliv, belge merkezli ifllemler

• Bilgi hizmetlerinin yerel yönetimde ele al›n›fl›na 
iliflkin olarak; gerek tematik gerekse de alt 
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bileflenlerdeki konular›n çok genel düzeyde 
çal›fl›ld›¤› ve konunu mevcut sorunsallar›na yeterince
de¤inilmedi¤i anlafl›lmaktad›r. Bu nedenle yerel 
yönetimlerin bilgi hizmetleri konusunda kapsaml›
projelere gereksinim vard›r. Bu noktada 2016 y›l›nda
düzenlenen Belediyelerin Kütüphane ve Arfliv 
Hizmetleri Uluslararas› Sempozyumunun alana 
zengin bir bak›fl aç›s› ve fark›ndal›¤› kazand›raca¤›
de¤erlendirilmektedir.
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Yerel Yönetimlerdeki Bilgi ve Kültür
Merkezlerinde Acil Durum Planlamas›n›n

Önemi
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Öz

H›zl› ve çok çabuk geliflen acil durumlar yerel yönetimlerin
öncelikli konular›ndan biridir. Acil durumlara yönelik
tedbirlerin önceden al›nmas› halinde kurumlar, bu
durumlar›n üstesinden daha h›zl› ve kolay flekilde gelip,
etkilerini minimize edebileceklerdir. Acil durumlar karfl›s›nda
mümkün olan en k›sa sürede kendini toparlayabilme
özelli¤ine sahip olabilmek, tüm yerel yönetimlerin hedefi
olmal›d›r. Özellikle belediyelerin sorumlulu¤unda bulunan
ve pek çok kiflinin ayn› anda gereksinimlerini karfl›layabilmek
için bulunduklar› bilgi ve kültür merkezleri olan kütüphane,
arfliv ve müzelerde acil durumlara yönelik tedbirler
al›nmal›d›r. Acil durumlara etkin müdahale için
kurumlardaki potansiyel tehlike kaynaklar› ve bu tehlikelerden
kaynaklanabilecek olas› risklerin tan›mlanmas›, acil planlama
ekibinin belirlenmesi ve planlama çal›flmalar›n›n yap›lmas›,
kurumlar›n zay›f ve güçlü yanlar›na göre de¤erlendirmeler
do¤rultusunda önlemlerin al›nmas› önem arz etmektedir.
Acil durum planlar›nda yer alacak destek elemanlar›n›n
e¤itimi ve bu e¤itimin uygulanmas› olan tatbikatlar›n icra
edilmesi, müdahaleye yönelik "bilgi" niteli¤indedir. Bu bilginin
de aksayan ve olumlu yönlerinin kay›t alt›na al›narak,
"kurumsal bir birikim"in oluflturulmas› gereklidir. Küçük
müdahaleler destek elemanlar›nca karfl›lanabilirken,
profesyonel acil durum ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç
duyulan hallerde ise kurum d›fl›ndaki paydafllarla iflbirli¤ine
yönelik koordinasyon çal›flmalar› yap›lmal›d›r. Bununla
beraber, yerel yönetimlerin acil durum / afetleri takip eden
en k›sa süre içerisinde operasyonel faaliyetlerine geri dönmesi
beklenmelidir. Bilgi ve kültür merkezlerinin de acil durumun
ard›ndan hizmet vermeye bafllamas›, acil durumun
etkilerinden toparlanabilme için çok önemli bir araç
niteli¤indedir. "‹fl süreklili¤i" olarak da adland›r›lan bu
durumlara yönelik olarak, kurumlarda "felaket kurtarma

121



Girifl

Yerel yönetimlerde hizmet veren bilgi ve kültür merkezleri
olan kütüphane, arfliv ve müzeler, insanl›¤›n faydalanmas›n›
amaçlayan bilgi kaynaklar›n› bar›nd›r›r. Kurumlar bu bilgi
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merkezlerinin" kurulmas› da planlanarak uygulamaya
geçirilmelidir.

Çal›flman›n amac›n›, AB uyum yasalar›yla birlikte yürürlü¤e
giren ve iflyerlerinin daha güvenli hale getirilmesini amaçlayan
6331 say›l› "‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu" kapsam›nda,
yerel yönetimlerdeki bilgi ve kültür merkezlerindeki risk
de¤erlendirmeleri ve acil durum planlama çal›flmalar› ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlü¤ü
özelinde vurgulanm›flt›r. Yerel yönetimlere ba¤l› bulunan
kütüphane, arfliv ve müzelerdeki genel sorunlar (uygulamada
yaflanan problemler, karar vericilerdeki ve çal›flanlardaki
"güvenlik kültürü alg›s›" vb.) ba¤lam›nda, bu disiplinlerdeki
iflverenler, çal›flanlar ve bu alanlar› gereksinimleri nedeniyle
kullananlarda bir "fark›ndal›¤›n oluflturulmas›,  çal›flman›n
kapsam›n› oluflturmufltur.

Çal›flmada, "önlem" ve "müdahale" yöntemi ilgili mevzuat
ilkeleri ›fl›¤›nda aç›klanm›flt›r. Bu kurumlarda her türlü
tedbirin proaktif olarak önceden belirlenip, uygulamaya
konulmas› gereklidir. "Önleyici müdahale" bafll›¤›nda önceden
müdahale için teçhizat ve donan›m›n haz›rlanmas›,  e¤itim
/ tatbikat faaliyetlerinin yap›lmas›,  yönetim sisteminin devreye
konulmas›, planlama çal›flmalar›n›n yap›lmas›, veri
yedeklemesinin yap›lmas› gibi konular yer al›rken; "fiziki
müdahale" bafll›¤›nda ise arama- kurtarma- tahliye, yang›nla
mücadele, ilkyard›m gibi direkt müdahaleyi gerektirecek
tedbirler vurgulanm›flt›r. Çal›flmada, eski ve yeni
uygulamalar›n karfl›laflt›r›lmas›, yap›lan çal›flmalar ve bu
çal›flmalar›n çal›flanlarla paylafl›lmas› için etkin iletiflim
kanallar›n›n bir bilinçlendirme arac› olarak kullan›lmas›
gereklidir. Çal›flma ile yap›lacak uygulamalar›n, sadece yerel
yönetimlere ba¤l› olarak çal›flan bilgi ve kültür merkezlerinde
de¤il, tüm ülke çap›ndaki merkezlerde bir model niteli¤i
kazanmas› hedeflenmifltir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi ve kültür merkezleri, risk yönetimi,
acil durum yönetimi, ifl süreklili¤i, güvenlik kültürü.



kaynaklar›n› kullan›ma haz›r hale getirirken "koruma"y› da
göz önünde alarak operasyonel faaliyetlerini sürdürmelidirler.
Her ne kadar mevzuata göre "az tehlikeli s›n›f" statüsünde
bulunsalar da1, bu alanlarda ifl kazalar› da meydana
gelebilmekte2, do¤al ve insan kaynakl› acil durumlardan
etkilenebilmekte ve bu alanlara gelen ziyaretçiler / kullan›c›lar
acil bir durumda olumsuz olarak etkilenebilmektedir.
Do¤al afetleri önlemek ço¤u zaman insan gücü ile mümkün
olamamaktad›r. Ancak acil durum/afet meydana gelmeden
önce öngörü dahilinde uygulanacak etkin ve mant›kl› tedbirler,
zaman›nda müdahaleler ile zararlar azalt›labilmektedir. Acil
durumlara karfl›, merkezlerin ellerindeki kaynaklarla müdahale
senaryolar› önem kazanmaktad›r. Her merkezin kendine
özgü tehlikeleri bulunaca¤› için, risk de¤erlendirmeleri ne
kadar kapsaml› yap›l›rsa, acil durumlar›n üstesinden gelmek
de o kadar önlenebilir olacakt›r. Merkezlerin çal›flanlar›
haz›rl›kl› ve e¤itimli oldu¤u sürece, acil durumlar›n olumsuz
etkileri daha az zararla, daha k›sa zamanda atlat›labilecektir.
Haz›rl›kl› ve e¤itimli olman›n yolu, kurumsal bilincin yerleflerek
davran›fl de¤iflikli¤inin sa¤lanmas›d›r.

Amaç

Tüm kütüphane arfliv ve müze yap›lar› gibi yerel yönetimlerin
sorumlulu¤unda bulunan bilgi ve kültür merkezleri de her
türlü acil durum / afet etkilerine aç›kt›r. Önceden herhangi
bir önlem al›nmad›¤› takdirde acil durum sonras› meydana
gelebilecek olas› hasar›n boyutu da do¤ru orant›l› olarak
art›fl göstermektedir. Haz›rl›ks›z yakalanmamak ve acil
durumlar›n olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi için
yerel yönetimlerin alaca¤› tedbirler bulunmaktad›r. Bu
tedbirlerin en önemli aflamas›; acil durum yönetimindeki acil
durum meydana gelmeden önceki "risk yönetimi" safhas›nda
yap›lmas› gereken "acil durum planlamas›" çal›flmalar›d›r. Bu
çal›flmalar sayesinde kurumun sürdürülebilirli¤i de
sa¤lanabilecektir. Çal›flma ile konunun önemine dikkat
çekilmesi, önceden al›nmas› gereken proaktif önlemlerin
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler
Müdürlü¤ü özelinde vurgulanmas›d›r.
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1 19/12/2012 tarih ve  28502 ile Resmi Gazete'de yay›nlanan ‹fl Kollar› Yönetmeli¤i'nde  91.01Kütüphane ve
arflivlerin faaliyetleri ile 91.02 Müzelerin faaliyetleri yer almaktad›r. Yine 18/4/2014tarih ve  28976 ile Resmi
Gazete'de yay›nlanan ‹fl Sa¤l›¤› Ve Güvenli¤ine ‹liflkin ‹flyeri Tehlike S›n›flar› Tebli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na
Dair Tebli¤'de 91.0 Kütüphaneler, arflivler, müzeler ve di¤er kültürel faaliyetler, 91.01 Kütüphane ve arflivlerin
faaliyetleri,  91.01.02 Kütüphane ve arflivlerin faaliyetleri (devlet arflivleri dahil), 91.02.01 Müzelerin faaliyetleri,
91.03.02 Tarihi alanlar ve yap›lar ile benzeri turistik yerlerin iflletilmesi (tarihi alanlar›n ve yap›lar›n korunmas›
dahil) "Az Tehlike" s›n›f›ndan kabul edilmifltir.
2 SGK y›ll›k "‹fl Kazas› Ve Meslek Hastal›¤› ‹statistiklerine" göre (2009) iflyeri tehlike s›n›flamas›nda 91. s›rada
yer alan "Kütüphane, Arfliv ve Müzeler" ifl konunda da  ifl kazalar›n›n meydana geldi¤i belirtilmektedir.



Kapsam

Acil durumlar›n etkileri tüm dünyada ve ülkemizde çal›flan,
bilgi ve kültür merkezlerine yönelik insan, bina ve dermeler
/koleksiyonlar üzerinde can ve mal kay›plar›na neden
olmaktad›r.  Yerel yönetimlerin bilgi ve kültür merkezlerinin
her türlü acil durumlar›n etkilerinden korunmas› için üstlenmesi
gereken sorumluluklar›n belirtilmesi, bu sorumlulu¤un bir
parças› olan acil durum planlama çal›flmalar›na tüm çal›flanlar›n
kat›lmas›n›n gereklili¤i çal›flman›n kapsam›n› oluflturmufltur.

Yöntem

"Acil Durum Yönetimi" acil durum öncesi "Risk Yönetimi"
acil durum sonras› ise "kriz yönetimi" olarak adland›r›lan
çal›flmalar bütünüdür. Çal›flmada, bilgi ve kültür merkezlerinde
can ve mal kayb›n› önlemeyi amaçlayan Yerel Yönetimler
Bilgi ve Kültür Merkezleri Acil Durum Planlamas› Modeli
(BKMADP) modeli önerilmifltir. Bu modele göre yerel
yönetimler bünyesinde bir planlama ekibinin oluflturulmas›,
risklerin belirlenmesi, destek planlama çal›flmalar›yla katk›
sa¤lanmas›, kaynak sa¤lanmas›, plan›n uygulanmas› ile
uygulanabilir bir metot olmas› hedeflenmifltir. Bu çal›flmalar,
yerel yönetimlere ve daha sonra ulusal planlara entegre
edilmelidir.

Bilgi ve Kültür Merkezlerine Etki Eden Risk Faktörleri

Tüm dünyada özellikle kentsel alanlar acil durum ve afetlerin
olumsuz etkileriyle yüz yüze kalmakta, beklenmeden geliflen
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fiekil 1. Risk Yönetimi aflamas›nda Yerel Yönetimler Bilgi ve Kültür Merkezleri
Acil Durum Planlamas› Modeli (BKMADP).

Entegrasyon

Operasyon

Haz›rl›k

• Yerel Yönetim planlar›na
entegrasyon

• Ulusal planlara entegrasyon

• Kaynaklar›n temini
• Plan›n uygulanmas›

• Planlama Ekibinin 
oluflturulmas›

• Risklerin analizi



zincirleme olaylar sayesinde de can ve mal kay›plar› yaflan-
maktad›r. Ülkemiz de sahip oldu¤u tektonik, sismik, topografik
ve iklimsel yap›s› gere¤i do¤al afetlerle s›kl›kla yüz yüze
kalmaktad›r. Acil durum / afet yönetimi aflamalar›ndan ‘‘Kriz
Yönetimi’’ yerine ‘‘Risk Yönetimi’’ne öncelik verilmesini
amaçlayan model tüm dünyada kabul görmektedir. ‘‘Bütünleflik
Afet Yönetimi Sistemi’’ olarak adland›r›lan bu model, afet ve
acil durumlar›n sebep oldu¤u zararlar›n önlenmesi için tehlike
ve risklerin önceden tespitini, afet olmadan önce meydana
gelebilecek zararlar› önleyecek veya en aza indirecek
önlemlerin al›nmas›n›, etkin müdahale ve koordinasyonun
sa¤lanmas›n› ve afet sonras›nda iyilefltirme çal›flmalar›n›n bir
bütünlük içerisinde yürütülmesini öngörmektedir (AFAD,
2014)3. Meydana gelebilecek afetlerden en az zararla
kurtulabilmek için gerekli teknik, yönetsel ve yasal önlemlerin
afetten önce al›nmas›; önlemenin mümkün oldu¤u hallerde
afetin önlenmesi, mümkün olmad›¤› hallerde ise kurtarma,
ilk yard›m ve iyilefltirme çal›flmalar›n›n mümkün olan en
h›zl›, verimli ve etkin flekilde gerçekleflmesinin sa¤lanmas›
gereklidir (Y›lmaz, 2004, s.157).

Hem kültür miras›n› hem de çok say›daki bilgi kayna¤›n›
bünyesinde bar›nd›ran, müze, kütüphane ve arfliv binalar›
insan, biyolojik, çevresel ve afet gibi pek çok risk faktöründen
etkilenmektedir. ‹nsan unsuru (çal›flanlar, kullan›c›lar, çevrede
bulunanlar), binalar ile bünyesinde bulunan derme ve
koleksiyonlar, yeterli koruma koflullar› sa¤lanamad›¤› takdirde
zarar görebilmektedir.
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fiekil 2. 2011 Van Depremi ard›ndan Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi Ferit
Melen Kütüphanesinde oluflan hasarlar 4.

3 AFAD, Türkiye, Afet Fark›ndal›¤› Ve Afetlere Haz›rl›k Araflt›rmas›, 2014.
4 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Van Depremi ard›ndan 26-27 Kas›m 2011 tarihlerinde Van Yüzüncü
Y›l Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baflkanl›¤› Ferit Melen Merkez Kütüphanesi Zeve
Kampüsü ve Van ‹l Halk Kütüphanesi'nin fiziki durumlar›n›n tespiti amac›yla bir ziyaret gerçeklefltirilmifltir.
Görselleri sa¤layan TKD Genel Baflkan› Ali Fuat Kartal'a teflekkür ederim.



Kütüphane gibi bilgi ve kültür merkezlerinin toplumlar›n
kalk›nmas›na da katk› sa¤layan ifllevleri bulunmaktad›r
(Y›lmaz,1993, s.82). Bununla birlikte bilgi kaynaklar›n›n
geçmiflten gelece¤e en uygun flekilde ulaflmas›n› sa¤layan
misyona da sahiptir. Bu nedenle önemle korunmas› gereken
kurumlard›r. Yerel yönetimlerin de bu tür kurumlar› kurma
ve koruma görevleri bulunmaktad›r.5 Ayn› zamanda afete
yönelik tedbirlerin de al›nmas› yerel yönetimlerden
beklenmektedir.6 2012 y›l›nda yürürlü¤e giren 6331 say›l› ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu'nun Acil durum planlar›, yang›nla
mücadele ve ilk yard›m bafll›kl› 11. maddesinde kurumlarda
bulunan iflverenlerin acil durumlara yönelik yapmas› gereken
görev ve sorumluluklar› ayr›nt›lar›yla aç›klanm›flt›r.7

Çal›flma kapsam›nda önerilen BKMADP'ne göre yerel
yönetimlerin planlama çal›flmalar›nda yapmas› gereken
aflamalar flunlard›r:

• Koleksiyonlar hakk›nda bilgi toplama
• Personel listesinin haz›rlanmas›
• Risklerin de¤erlendirilmesi
• Aç›l›fl ve kapan›fl prosedürlerinin gelifltirilmesi
• Bir önleyici koruma kontrol listesi tasarlanmas›
• Kurtarma önceliklerinin belirlenmesi
• Sigorta ve muhasebe bilgilerinin toplanmas›
• Tesis bilgilerin toplanmas› ve kat planlar›n›n 

haz›rlanmas›
• Yerel acil durum hizmetleri hakk›nda bilgi toplanmas›
• Bina içinde kullan›lacak malzemelerini edinme
• D›fl kaynaklar hakk›nda bilgi toplanmas›
• Acil müdahale ve tahliye prosedürlerinin gelifltirilmesi
• Acil durum iletiflim listesinin haz›rlanmas›
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5 23/7/2004 tarih ve 25531 say› ile kabul edilen 5216 say›l›  Büyükflehir Belediyesi Kanunu'nun  Büyükflehir
belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklar›n›n aç›kland›¤› 7. maddenin m  bendinde "Büyükflehirin bütünlü¤üne
hizmet eden sosyal donat›lar, bölge parklar›, hayvanat bahçeleri, hayvan bar›naklar›, kütüphane, müze, spor,
dinlence, e¤lence ve benzeri yerleri yapmak, yapt›rmak, iflletmek veya ifllettirmek" say›lm›flt›r.
6 5216 say›l›  Büyükflehir Belediyesi Kanunu'nun  Büyükflehir belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklar›n›n
aç›kland›¤› 7. maddenin u) bendinde "‹l düzeyinde yap›lan plânlara uygun olarak, do¤al afetlerle ilgili
plânlamalar› ve di¤er haz›rl›klar› büyükflehir ölçe¤inde yapmak; gerekti¤inde di¤er afet bölgelerine araç,
gereç ve malzeme deste¤i vermek; itfaiye ve acil yard›m hizmetlerini yürütmek; patlay›c› ve yan›c› madde
üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, iflyeri, e¤lence yeri, fabrika ve sanayi kurulufllar›  ile kamu
kurulufllar›n› yang›na ve di¤er afetlere karfl› al›nacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuat›n
gerektirdi¤i izin ve ruhsatlar› vermek" belirtilmifltir.
7 Madde 11: a) Çal›flma ortam›, kullan›lan maddeler, ifl ekipman› ile çevre flartlar›n› dikkate alarak meydana
gelebilecek acil durumlar› önceden de¤erlendirerek, çal›flanlar› ve çal›flma çevresini etkilemesi mümkün ve
muhtemel acil durumlar› belirler ve bunlar›n olumsuz etkilerini önleyici ve s›n›rland›r›c› tedbirleri al›r.  b)
Acil durumlar›n olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve de¤erlendirmeleri yapar, acil durum
planlar›n› haz›rlar. c) Acil durumlarla mücadele için iflyerinin büyüklü¤ü ve tafl›d›¤› özel tehlikeler, yap›lan
iflin niteli¤i, çal›flan say›s› ile iflyerinde bulunan di¤er kiflileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yang›nla
mücadele, ilk yard›m ve benzeri konularda uygun donan›ma sahip ve bu konularda e¤itimli yeterli say›da
kifliyi görevlendirir, araç ve gereçleri sa¤layarak e¤itim ve tatbikatlar› yapt›r›r ve ekiplerin her zaman haz›r
bulunmalar›n› sa¤lar. ç) Özellikle ilk yard›m, acil t›bbi müdahale, kurtarma ve yang›nla mücadele konular›nda,
iflyeri d›fl›ndaki kurulufllarla irtibat› sa¤layacak gerekli düzenlemeleri yapar.



• Bir komuta merkezi ile alternatif depolama veya 
kurutma alanlar›n›n belirlenmesi

• Potansiyel gönüllüler ve / veya çal›flanlar›n 
belirlenmesi

• Personel e¤itiminin koordine edilmesi
• Plan›n da¤›t›m›, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi

koordine edilmesi (Alabama ADP, 2009).8

‹ngiltere'de bulunan British Library; kitaplar, el yazmalar›,
haritalar, planlar, foto¤raf, mikrofilm, CD'ler ve DVD'ler gibi
kütüphane ve arfliv koleksiyonlar›na yönelik acil durum
kurtarma planlar› haz›rlayarak, çal›flanlar›n bu kurtarmay›
nas›l gerçeklefltireceklerine dair kitapç›klar haz›rlam›flt›r
(Dadson, 2012). Yine hem çal›flanlar›na hem de kullan›c›lar›na
olmak üzere ayr› ayr› acil durum prosedürleri gelifltirmifltir.9

Acil durum yönetiminde aniden ve beklenmedik flekilde
geliflen olaylar s›ras›yla; olay, acil durum ve afet olarak
adland›r›l›r. Olay ve acil durum yerel imkanlar ile bafl edilebilir
seviyelerde müdahaleler gerektirirken, afette ulusal ve
uluslararas› düzeyde yard›m ihtiyac› do¤maktad›r. Acil
durumlar için haz›rl›k ve müdahaleye yönelik çabalarda yerel
yönetimlerin yeri tart›fl›lmazd›r. Acil durumlar sadece deprem,
yang›n, sel gibi do¤al afetlerle s›n›rl› olmay›p; bir bilgi ve
kültür merkezi dahilinde ya da haricinde meydana gelip
kurumu etkileyebilecek heyelan, yo¤un kar ya¤›fl›, bireysel
/ toplu g›da zehirlenmesi, f›rt›na, kimyasal madde kazalar›,
anarflik olaylar, sabotaj, iletiflim sisteminin çökmesi, enerji
kesilmesi, ifl kazas›, salg›n hastal›k, trafik kazas›, afl›r› s›cak
veya so¤uk, y›ld›r›m düflmesi gibi olaylar da acil durum
kapsam›ndad›r. Bir acil durum meydana geldi¤inde zincirleme
etkilerle pek çok acil duruma da yol açabilmektedir. Örne¤in
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8 Alabama Halk Kütüphaneleri Afet ve Acil Durum Plan› (Disaster And Emergency Plan For Alabama Public
Libraries, 2009)
9 British Library Emergency Procedures for Readers:
www.bl.uk/reshelp/inrrooms/stp/cond/emergencyproceduresforreaders.pdf

fiekil 3. British Library okuma salonlar›nda yang›n talimat› (solda) - Çal›flanlara
yönelik acil durum toplanma bölgesi iflareti (sa¤da) (A. Kuzucuo¤lu arflivi).



bir kütüphane binas› depremden etkilendi¤inde, yap›sal ve
yap›sal olmayan elemanlar zarar görmekte, kitap dolaplar›
ve raflar› devrilmekte, kitaplar ve müze koleksiyonlar› hasar
görmekte, insanlar yaralanmakta ya da hayat›n› kaybetmekte,
altyap› zarar görmekte, yang›nlar ç›kabilmekte, elektrik su
do¤algaz gibi yaflamsal ihtiyaçlar kesintiye u¤ramakta,
kütüphane/ müze bir müddet kapal› kalaca¤›ndan operasyonel
faaliyetleri durmaktad›r. Her bak›mdan kurum can, mal ve
prestij kayb›na u¤ramaktad›r.

Ancak önceden al›nabilecek düflük maliyetli, basit önlemler
çok büyük hasarlar› da önleyebilmektedir (Yap›sal olmayan
elemanlar›n10 sabitlenerek periyodik bak›mlar›n›n yap›lmas›,
yang›n söndürücülerin temini, çal›flanlar›n e¤itilmesi vb.).

ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu  (FEMA), "Yap›sal
Olmayan Malzemelere" Yönelik Standartlar gelifltirmektedir.
Bu standartlarda gerekli önlemlerin nas›l al›naca¤› iflaret
edilmekte olup,  kütüphane ve müze tesislerinde meydana
gelecek bir afet sonras› yap›sal olmayan malzemeler nedeniyle
oluflacak kay›plar›n çok daha büyük olabilece¤i belirtilmektedir
(FEMA, 2012, s.2-19).

Kurumda mevcut tehlikelerin belirlenmesi için koruyucu
bak›m kontrol listelerinin haz›rlanmas› ve  kurtarma
önceliklerinin saptanmas› da önemlidir. Kütüphane
Malzemesinin Bak›m Ve Kullan›m›nda IFLA ‹lkelerinde de
birinci önceli¤in kütüphanedeki malzemeleri veya özel
koleksiyonlar› bekleyen temel ve acil tehlikelerin belirlenmesi
oldu¤u vurgulanm›flt›r. Bu tür tehlikelerin kurulufltan kurulufla
de¤ifliklik gösterdi¤i, yang›n alg›lama ve söndürme sisteminin
yenilenmesinden, tümleflik haflere yönetim program›
yap›lmas›na veya önemli bir foto¤raf koleksiyonunun daha
sa¤l›kl› bir ortama tafl›nmas›na kadar çeflitli konular›n acil
olabilece¤i, afet bilgi kitapç›¤›n›n mutlaka haz›rlanmas›
gerekti¤i, bu bilgi kitapç›¤›nda kilit personellerin görev ve
sorumluluklar›n›n tan›mlanmas› ile tüm çal›flanlar›n kitapç›¤a
kolayl›kla eriflebilmesinin gereklili¤i belirtilmifltir. Bununla
birlikte, afet planlamas›nda, risk de¤erlendirmesi, önleme,
haz›rl›kl› olma, afette yap›lacaklar ve kurtarma aflamalar›n›n
yer almas› gerekti¤i de ayr›nt›lar›yla aç›klanm›flt›r. Afete
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10 Yap›sal olmayan elemanlar: Yap›ya ait olmayan hareketli eflyalar ile (Mobilyalar, çeflitli boyutlara sahip
vitrinler, dolaplar, kitapl›klar, tüm elektronik cihazlar , tüm beyaz eflyalar , ayd›nlatma elemanlar›,  Müzeler-
sanat galerilerinde sergilenme raflar ve tarihi sanatsal unsurlar vb.), Yap›ya ait olmayan hareketsiz eflyalar
(tüm pencere ve kap› do¤ramalar›,  asansör sistemleri, panel radyatörler ve ba¤lant› borular›, ayd›nlatma
sistemleri, havaland›rma sistemleri, yang›n merdivenleri vb.)  yap›sal olmayan elemanlar olarak adland›r›lmaktad›r
(AFAD,2011).



haz›rl›kl› olma, afette yap›lacaklar ve kurtarma ile ilgili yaz›l›
bir plan yap›lmas› da "haz›rl›kl› olma" aflamas›nda
de¤erlendirilmifltir (Adcock, 1998, s.20).

Belge Yönetimi ve Arflivleri Sözlü¤ünde ise afet plan›;
beklenmedik olaylara (yang›n, sel, deprem vb.) karfl› arfliv
malzemesinin güvenli¤i için arfliv yönetimi taraf›ndan önceden
haz›rlanm›fl üst düzey bir dizi önlemi içeren plan; do¤al
afetler veya h›rs›zl›k, sabotaj gibi planl› ve zarar verici olaylar
s›ras›nda uygulamaya konulmak üzere bir kurum, bir örgüt
veya arfliv taraf›ndan önceden tespit edilmifl politikalar,
ifllemler ve düzenlemeler olarak belirtilmifltir (Karakafl, Rukanc›
ve Anameriç,  2009, s.1-2).

Kütüphaneler için haz›rlanacak acil durum planlamas›nda
öncelikle;

• Kütüphane anahtar alanlar›n›n (idari ofisler, okuma
salonu, sergi / müze salonu, çocuklar ve yetiflkinler
bölümü, süreli yay›nlar bölümü, kontrol salonu 
vb.) belirlenmesi ve bu alanlardaki tehlikelere 
yönelik acil durum planlar›n›n haz›rlanmas›,

• Kütüphanenin bulundu¤u alan›n jeolojik aç›dan 
durumu ile binan›n statik aç›dan de¤erlendirilmesi,

• Kullan›c› ve personelin can güvenli¤ini sa¤lay›c› 
önlemler,

• Kütüphane malzemesinin hasar riskini en aza 
indirici önlemler,

• Kullan›c›, personel ve koleksiyonlara yönelik acil
durum planlar› ile tahliye planlar›n›n haz›rlanmas›
konular› vurgulanmal›d›r (Kuzucuo¤lu- ‹Ü., 2014,
s.25). Tüm bu çal›flmalar da disiplinleraras› çal›flmalar
gerektirmektedir.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi (‹BB) Kütüphane ve
Müzeler Müdürlü¤ü Acil Durum Planlama Çal›flmas›

‹BB Kütüphane ve Müzeler Müdürlü¤ü, 21 Kütüphane 5
müze ile hizmetlerini sürdürmektedir. 350.000 bas›l›, 4.500.000
say›sal ortamda bilgi kayna¤›na sahip olan Atatürk Kitapl›¤›
da 24 saat aç›k olarak hizmet vermektedir. Müdürlü¤ün
yönetim binas› Beyo¤lu ‹lçesindeki, Taksim Mete Caddesi
üzerinde bulunmaktad›r. 2007 ve 2011 y›llar›nda Türkiye'nin
en iyi kütüphanesi seçilmifltir. ‹BB Kütüphane ve Müzeler
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Müdürlü¤ü'ne (‹BB KMM) ba¤l› tüm kütüphane ve müzeler
halka ve araflt›rmac›lara hizmet vermektedir. Müdürlükteki
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri, ‹BB ‹SG Müdürlü¤ü ile
koordineli olarak sürdürülmektedir. Bu görev ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Kurulu ile yerine getirilmekte olup; bu kurulda
müdürlük taraf›ndan görevlendirilen bir iflveren vekili, ifl
güvenli¤i uzman›, iflyeri hekimi ile çal›flan temsilcisi
bulunmaktad›r. Ayr›ca birimlerdeki sorunlar›n daha h›zl›
olarak çözümlenmesine yönelik Anadolu ve Avrupa Bölge
Koordinatörlükleri de kurulmufltur (Kuzucuo¤lu, 2015).

Acil durum yönetimi çal›flmalar›nda risk de¤erlendirme uygu-
lamas›yla birlikte acil durum planlamas› da gerçeklefltirilmelidir.
Bu planlamaya yönelik olarak;

• Planlama için bir ekibin oluflturulmas›
• Risklerin analizi
• Plan›n haz›rlanmas›
• Plan›n yürürlü¤e konulmas› gerçeklefltirilmelidir 

(Kuzucuo¤lu- YTÜ., 2014, s.86).

Bu amaçla, ‹BB KMM de kurul toplant›lar›, risk de¤erlendirme
ekibi çal›flmalar›, tehlikelere yönelik formlar, ifle girifl
muayeneleri ve periyodik muayeneleri,  ortam ölçümleri,
itfaiye görüfl raporlar›, asansör bak›mlar›, düzensiz kablo
uygunsuzluklar›n›n giderilmesi, elektrik tesisat› bak›mlar›,
ergonomi, y›ll›k de¤erlendirme raporu, y›ll›k faaliyet raporu
çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Ramak kala olaylara yönelik ramak
kala rapor örnekleri ve ramak kala kutusu haz›rlanarak
kütüphane girifline konulmufltur. Risk de¤erlendirme çal›flmalar›
yap›lm›fl, di¤er tüm lokasyonlarda tehlike potansiyeline sahip
uygunsuzluklar için raporlar haz›rlanm›flt›r. Çal›flanlar›n
fark›ndal›¤›na yönelik tehlikeli durumun öncesi ve uygunsuzluk
giderildikten sonraki duruma ait görseller haz›rlanm›flt›r.
Lokasyon ziyaretleri yap›lm›flt›r. Tüm lokasyon sorumlular›
ile görüflülmüfl, gerek risk de¤erlendirme gerekse acil durum
planlama çal›flmalar›na kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas› için toplant›lar,
e¤itim faaliyetleri, sosyal medya platformlar›nda iletiflim,
anket ve video çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Lokasyonlarda belirlenen
uygunsuzluklar›n bir an önce giderilmesi için sorumlu yerler
ile gerekli yaz›flmalar yap›lm›fl, önceliklendirmeye göre
gündeme al›nm›flt›r. Talimatlar haz›rlanarak hem çal›flanlara
tebli¤ edilmifl, hem de uygun yerlere as›lm›flt›r. Alt iflveren
çal›flanlar› ve temsilcileri ile de toplant›lar düzenlenmifltir.
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fiekil 4. ‹BB Kütüphane ve Müzeler Müdürlü¤üne yönelik risk de¤erlendirme

çal›flmas› (solda) - Acil Durum Plan› (sa¤da) ( A. Kuzucuo¤lu arflivi).

Acil durum planlama çal›flmalar›nda görev alacak destek
elemanlar›n›n (yang›nla mücadele, arama kurtarma tahliye
ve ilkyard›mc›) belirlenmesi ve e¤itimleri tamamlanm›flt›r.
Acil durum toplanma levhas› ve acil durum kat plan›
haz›rlanm›flt›r. Senaryo ve tatbikat çal›flmalar› planlanm›flt›r.
Tüm bu çal›flmalar ile çal›flanlar aras›nda güvenlik kültürüne
yönelik bir davran›fl de¤iflikli¤ine gidilmesi amaçlanm›flt›r.

Sonuç

Bilgi ve kültür merkezlerinde, acil durum planlar› ve bunlara
altl›k olan risk de¤erlendirmeleri ciddiyetle yap›lmal›,
uygulanmal›, periyodik olarak gözden geçirilmeli ve
güncellenmeli, raflarda kalan acil durum planlar› de¤il yaflayan
risk de¤erlendirmeleri ile acil durum planlar› amaçlanmal›d›r.
Kontrol tedbirleri tan›mlan›rken önceden meydana gelmifl
kazalara karfl› önlem almak reaktif, olmadan önce önlem
almak proaktif yaklafl›m olarak kabul görmektedir. Önleyici
koruma kapsam›nda güvensiz eylemler ve güvensiz koflullar›n
tamamen ortadan kald›r›lmas› gerek insan kaynakl›, gerekse
do¤al afet kaynakl› acil durumlar› minimize edecektir. Yeterli
düzeyde önlemlerin al›nmamas› sonucunda meydana
gelebilecek acil durumlarda can ve mal kayb› yaflanmakta,
ayn› zamanda kurum için prestij, zaman, emek kay›plar›na
neden olmaktad›r. Tüm bu çal›flmalar›n yap›lmas›n›n amac›
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en baflta sa¤l›kl› ve güvenli bir çal›flma ortam› sa¤lamak ve
çal›flanlar›/kullan›c›lar› çal›flma ortam›ndan kaynaklanan sa¤l›k
ve güvenlik risklerine karfl› korumakt›r. Güvenli davran›fllar
güvenlik kültürünün yerleflti¤i ortamlarda sa¤lanabilmektedir.
Bu nedenle bilgi ve kültür merkezlerindeki karar vericilerin
afla¤›daki sorulara yan›t aramas› beklenmelidir:
Karar vericiler ve çal›flanlar 6331 Say›l› Kanun hükümlerinden
haberdar m› ve haz›r m›d›r? ‹flyerlerindeki tehlikeli durumlardan
(yap›sal olmayan malzeme kaynakl›, kimyasal madde kaynakl›
tehlikeler vb.) personel, kullan›c›/ziyaretçi ve derme /
koleksiyonlara yönelik risk de¤erlendirme ve acil durum
planlama çal›flmalar› yap›l›yor mu? ‹fl süreklili¤i planlamas›
yap›l›yor mu? Acil durumlara yönelik destek elemanlar›
belirlendi mi ve e¤itimleri tamamland› m›? Yaflanan kazalar
ve ramak kala olaylara ait raporlar haz›rlan›yor mu? Mevzuata
uygun politikalar gelifltiriliyor mu? Kurum içi talimatlar,
prosedürler gelifltiriliyor mu? Çal›flanlara yönelik güvenlik
kültürünün yerleflmesi için e¤itim çal›flmalar› yap›l›yor mu?
Yerel Yönetimler Bilgi ve Kültür Merkezleri Acil Durum
Planlamas› Modelinde aç›klanan tüm safhalarda (haz›rl›k,
operasyon ve entegrasyon) yerel yönetimlerin büyük
sorumluluklar› oldu¤u aç›kt›r. Kurumlar, güvenlik kültürüne
yeterince önem verilmeli ve güvenlik kültürü bilinci tüm
taraflar›n aktif kat›l›m› ile sa¤lanmal›d›r. Bu kültürün nas›l
daha da gelifltirilebilece¤i ulusal ve uluslararas› platformlarda
tart›fl›lmal›d›r.  Güvensiz davran›fllar›n önlenmesi ancak e¤imle
sa¤lanabilir. Hizmet içi e¤itimler art›r›lmal›, e¤itim ihtiyaçlar›n›n
saptanmas› ve tan›mlanmas›, e¤itim hedeflerinin belirlenmesi
›fl›¤›nda yap›lacak çal›flmalar acil durumlar›n olumsuz etkilerini
de önlemeye katk› sa¤layacakt›r.

Kaynakça

Adcock, E. (1998). Kütüphane malzemesinin bak›m ve 
kullan›m›nda IFLA ilkeleri.  N. Somer (çeviren). Paris:
IFLA.

AFAD. (2011). Depreme karfl› yap›sal olmayan risklerin 
azalt›lmas›. 12 Nisan 2016 tarihinde https://www.afad.
gov.tr/Dokuman/TR/18-2012092815547-
yapisalolmayanriskler.pdf adresinden eriflildi.

132



AFAD. (2014).  Afet fark›ndal›¤› ve afetlere haz›rl›k araflt›rmas›.
10 Nisan 2016 tarihinde https://www.afad.gov.tr/
Dokuman/TR/105-2014081217653-6-turkiye-afet-
farkindaligi-ve-afetlere-hazirlik-arastirmasi,-2014-
edited.pdf adresinden eriflildi.

Alabama Halk Kütüphaneleri Afet ve Acil Durum Plan›. 
(2009).  Disaster and emergency plan for Alabama 
Public Libraries. 8 Nisan 2016 tarihinde 
http://webmini.apls.state.al.us/ adresinden eriflildi.

Dadson, E. (2012). Salvage, The Preservation Advisory Centre.
6 Nisan 2016 tarihinde 
https://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/
publications/booklets/salvaging_library_and_archive_
collections.pdf adresinden eriflildi.

FEMA E- 74/ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu. 
(2012). Reducing the risks of nonstructral earthquake
damage- A practical guide, 2: Behavior of 
nonstructural components. 2 Nisan 2016 tarihinde 
http://www.fema.gov/media-
library/assets/documents/21405 adresinden eriflildi.

Karakafl, S., Rukanc›, F. ve Anameriç, H. (haz.). (2009). Belge
yönetimi ve arflivleri sözlü¤ü. Ankara: Devlet Arflivleri
Genel Müdürlü¤ü.

Kuzucuo¤lu, A. (2014). Kütüphanelerde yap›sal olmayan 
malzeme kaynakl› riskler. Bilgi ve Belge Araflt›rmalar›
Dergisi, 2, 21-38.

Kuzucuo¤lu, A. (2014). Kültürel mirasa yönelik acil durum
planlamas›. Rüfltü Uçan ve Hamit Y›ld›r›m (Editör). 
Ülkemizde ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Alan›nda Yaflan›lan
Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferans› içinde (s. 82-
86). ‹stanbul: Y›ld›z Teknik Üniversitesi.

Kuzucuo¤lu, A. (2015). Müze/kütüphane enformati¤inin risk
azaltma çal›flmalar›nda kullan›lmas›. Ulusal Müzecilik 
Sempozyumu’nda sunulan bildiri,  ‹stanbul: Deniz 
Müzesi Komutanl›¤›.

SGK y›ll›k ifl kazas› ve meslek hastal›klar› istatistikleri. (2009).
10 Mart 2016 tarihinde 
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/
istatistik/sgk_istatistik_yilliklari adresinden eriflildi.

Y›lmaz, A. (2004). Afetlerden sonra orta ve uzun vadeli afet
yönetimi çal›flmalar›. Türk ‹dare Dergisi, 442, 157-169.

133



Girifl

Kütüphaneler toplumsal belle¤in yaz›l› kültürdeki tafl›y›c›s›
olan materyalleri bünyelerinde toplay›p insanlar›n kullan›m›na
sunarken ayn› zamanda bunlar› koruyarak gelecek kuflaklara
aktarma özelli¤ine sahip olduklar›ndan  “toplumsal bellek
kurumlar›” olarak da adland›r›lmaktad›rlar. Toplumsal bellek
kurumlar› aras›nda yer alan halk kütüphaneleri “yerel olan”
her türden tüm bilgilerle do¤rudan ilgilidirler (Kaya, 2012,
s.174).  IFLA/UNESCO Halk Kütüphanesi Manifestosu’nda
(IFLA/UNESCO Public Library Manifesto, 1994) halk
kütüphanesi tan›mlamas› yap›l›rken bu kütüphanelerin
“yerellik” niteli¤ine özellikle vurgu yap›lmaktad›r. Tan›mlama

Yerel Yönetimlere Ba¤l› Kütüphanelerin
Hizmetleri: Kastamonu Belediyesi Örne¤i

Yrd. Doç. Dr. Güler Demir
Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, gulerdemir2009@gmail.com

Arafl. Gör. Ayflenur Günefl
Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, akbulutaysenur@gmail.com

Öz

Belediye kütüphaneleri, bulunduklar› yerel bölgenin bilgi ve
e¤itim gereksinimini karfl›lamas› ve sosyo-kültürel geliflimine
destek sa¤lamas› gereken önemli kurulufllard›r. Türkiye’de
belediyelere ba¤l› kütüphanelerin mali ve di¤er kaynaklar,
sistem, donan›m, teknolojik alt yap› ve benzeri sorunlar›
bulunmaktad›r. Mevzuatta ise bu kütüphanelerin yükümlülük
ve ifllevlerine yüzeysel biçimde de¤inilmektedir. Merkezi
biçimde teflkilatlanan halk kütüphaneleri de benzer sorunlar›
yaflad›¤›ndan halk›n kütüphane hizmeti gereksinimleri yeterli
biçimde karfl›lanamamaktad›r. Bu çal›flmada, Kastamonu
Belediyesi Kütüphanesi hizmetleri yerinde gözlem ve görüflme
yöntemi ile ele al›nm›fl, elde edilen veriler an›lan sorunlar›n
Kastamonu Belediyesi Kütüphanesi’nde de yo¤un düzeyde
yafland›¤›n› göstermifl; sorunlara yönelik çözüm önerileri
sunulmufltur.

Anahtar Kelimeler: Belediye kütüphanesi, halk kütüphanesi,
toplumsal bellek kurumlar›, Kastamonu, kültür.
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flu flekildedir: “Halk kütüphanesi, kullan›c›lar› için her tür
bilgiyi haz›r, eriflilir duruma getiren yerel bilgi merkezidir.
Halk kütüphanesi hizmetleri, yafl, ›rk, cinsiyet, din, ulus, dil
ya da sosyal statüye bak›lmaks›z›n herkese eflit biçimde eriflim
sunma esas›na dayanarak sa¤lanmal›d›r.  Ayr›ca, dilsel
az›nl›klar, engelliler ya da hastane veya ceza infaz
kurumlar›nda bulunan kifliler gibi, her ne sebeple olursa
olsun, düzenli hizmet ve materyalleri kullanamayan kiflilere
özel hizmet ve materyaller sa¤lanmal›d›r” (IFLA/UNESCO
Public Library Manifesto1994). Hizmetlerinden yararland›rmada
toplumun üyeleri aras›nda hiçbir ay›r›m gözetmemeleri ve
ücretsiz olmalar›, e¤itim, kültür, bilgi ve bofl zamanlar›n
de¤erlendirilmesi olgular›na dayanmalar›, toplumsal geliflmeye
katk› amaçlar› ve demokratik nitelik tafl›malar› bu kurumlar›n
ortak niteli¤idir (Y›lmaz, 1996, s.8). Tüm bu nitelikleri aras›nda
halk kütüphanelerinin öncelikli ifllevi yukar›da da iflaret
edildi¤i gibi yerel olmalar›; bulunduklar› bölgenin
gereksinimlerini öncelikle dikkate almalar›d›r.

Yerel yönetime kaynakl›k eden “yerinden yönetim” ya da
“adem-i merkeziyet” kavram›, “merkezi yönetim” ya da
“merkezden yönetim” kavram›na karfl›t anlamda kullan›lan
ve“topluma sunulacak baz› idari hizmetlerin devlet
merkezinden ve tek elden de¤il, merkez idari teflkilat› içinde
yer almayan ve merkezi idari hiyerarflisine dahil olmayan
kamu tüzel kiflileri taraf›ndan” yürütülmesi anlam›ndad›r.
Buna karfl›l›k merkezi yönetim ise yönetsel hizmetlerin
merkezde toplanmas› ve bu hizmetlerin merkez ve merkezin
hiyerarflisi içinde bulunan örgütlerce yürütülmesidir (Y›lmaz,
1997, s.115).

Genifl kapsaml› bir tan›mlama ile yerel yönetimler; “belirli
bir co¤rafi alanda (kent, köy, il vb.) yaflayan yerel toplulu¤un
bireylerine, bir arada yaflamak nedeniyle kendilerini en çok
ilgilendiren konularda hizmet üretmek amac› ile kurulan,
karar organlar› (kimi durumlarda yürütme organlar›) yerel
toplulukça seçilerek göreve getirilen, yasalarla belirlenmifl
görevlere ve yetkilere, özel gelirlere, bütçeye ve personele sahip,
üstlendi¤i hizmetler için örgütsel yap›s›n› kurabilen merkez
yönetimi ile iliflkilerinde yönetsel özerklikten yararlanan
kamu tüzel kiflileridir (Y›lmaz, Baklac›, Çetin, Güler,
Güneyo¤lu ve ‹skendero¤lu, 2010, s.474-475).

Bir mahalli idare kuruluflu olan belediye idaresi toplum
yaflam› bak›m›ndan önemli bir yönetim birimidir çünkü
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belediyelerin üstlendi¤i kamu hizmetleri toplumun günlük
yaflant›s›n› yak›ndan ilgilendirir. Belediyelerin baflta 1580
say›l› Belediye Kanunu olmak üzere çeflitli kanun, tüzük ve
yönetmelikle belirlenmifl çok say›da görev ve yükümlülükleri
vard›r. Belediye idarelerinin genel statüsünü belirleyen 1580
say›l› Belediye Kanunu kabul edildi¤i 1930 y›l›ndan sonra
ekonomik, sosyal ve teknolojik de¤iflimlerin yol açt›¤› yeni
gereksinmeleri karfl›lamas› ad›na de¤iflikliklere u¤ram›flt›r.
TBMM taraf›ndan kabul edilen 5215 say›l› Belediye kanunu
Cumhurbaflkanl›¤›nca geri gönderilmifl ve 5215 yerine 5272
say›l› Belediye Kanunu kabul edilmifl ancak bu kanun da
Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal edilmifltir. Bunun üzerine
5393 say›l› Belediye Kanunu TBMM taraf›ndan kabul edilmifl
ve Cumhurbaflkan›n›n onay› sonras›nda 3 Temmuz 2005
tarihinde yürürlü¤e girmifltir. Böylece, 1930 y›l›ndan bu yana
yürürlükte olan 1580 say›l› Belediye Kanunu yürürlükten
kald›r›lm›flt›r (Akyazan, 2005, s.121-122). Yürürlükten kald›r›lan
1580 say›l› Belediye Kanununda, belediyeler son nüfus
say›m›na göre nüfusu 2000’in üzerinde olan yerleflim
merkezlerinde kurulurken, yeni kanunun 4/1 maddesine
göre bu say› en az 5000’dir. Böylece belediyelerin say›lar›
azalt›larak gelir ve ifllevleri artt›r›lmaktad›r. 1580 say›l› Belediye
Kanununda “her Türk, nüfus kütü¤üne yerli olarak yaz›ld›¤›
beldenin hemflehrisidir” diyerek hemflehrili¤i “nüfus kütü¤üne
yerli olarak yaz›lma” kofluluna ba¤lam›flt›r. Yeni Belediye
Kanunu ise, “herkes ikamet etti¤i beldenin hemflehrisidir”
diyerek hemflehrili¤i, “ikamet” esas›na dayand›rm›flt›r. Ayr›ca,
eski kanundaki “her Türk” ifadesi yeni kanunda “herkes”
ifadesi ile de¤ifltirilmifl; bir yerin hemflehrisi olmak için Türk
olmak koflulu da ortadan kald›r›lm›flt›r. Ayr›ca yeni kanunun
13. maddesinin 2. f›kras› tamamen yeni hükümleri içermektedir.
Buna göre: “Belediye, hemflehriler aras›nda sosyal ve kültürel
iliflkilerin gelifltirilmesi ve kültürel de¤erlerin korunmas›
konusunda gerekli çal›flmalar› yapar. Bu çal›flmalarda
üniversitelerin, kamu kurumu niteli¤indeki meslek
kurulufllar›n›n, sendikalar›n, sivil toplum kurulufllar› ve
uzman kiflilerin kat›l›m›n› sa¤layacak önlemler al›n›r”
(Akyazan, 2005, s.123-124).

Türkiye’de 3 tür yerel yönetim yap›s› bulunmaktad›r. Bunlar;
1. Belediyeler, 2. Özel ‹dareler, 3. Muhtarl›klard›r (‹skendero¤lu,
2010, s.475). 5393 say›l› Belediye Kanunu’nun 3. maddesinin
a bendi’nde Belediye’nin  “Belde sakinlerinin mahallî müflterek
nitelikteki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere kurulan ve karar
organ› seçmenler taraf›ndan seçilerek oluflturulan, idarî ve
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malî özerkli¤e sahip kamu tüzel kiflisini” ifade etti¤i
belirtilmifltir. Ayn› kanunun 4. maddesinde “Nüfusu 5.000
ve üzerinde olan yerleflim birimlerinde belediye kurulabilir.
‹l ve ilçe merkezlerinde belediye kurulmas› zorunludur”, 13.
maddesinde ise “Belediye, hemflehriler aras›nda sosyal ve
kültürel iliflkilerin gelifltirilmesi ve kültürel de¤erlerin
korunmas› konusunda gerekli çal›flmalar› yapar…”
denilmektedir (Belediye Kanunu, 2005).

Dünyada, halk kütüphaneleri ile hükümetler/yönetimler
aras›nda farkl› ve çeflitli iliflki modelleri uygulanmaktad›r.
Ayn› biçimde, halk kütüphanelerinin hizmetlerin yönetimi
ve finansmanlar›n›n düzenlenmesine iliflkin yasalar da çeflitli
ve karmafl›kt›r.  Farkl› ülkelerde il, bölge, devlet ve belediyeler,
tümüyle ya da k›smen kütüphane hizmetlerinden
sorumludurlar.  Halk kütüphaneleri hizmetleri yerel tabanl›
hizmetler olduklar›ndan genel olarak yönetimsel
örgütlenmelerde yerel hükümetler en uygun yerler
say›lmaktad›r. Bununla beraber, baz› ülkelerde halk
kütüphaneleri bölgesel ya da devlet düzeyinde yap›lanmakta
ve bazen ulusal kütüphaneler de halk kütüphanesi hizmetlerini
sa¤lamaktan sorumlu bulunmaktad›r. Halk kütüphanesi
hizmetlerinin yönetimlerinde ortaklafla sorumluluklar›n da
sürdürüldü¤ü pek çok örnek bulunmaktad›r (International
Federation of Library Associations and Institutions, 2001,
s.13).

Türkiye’de halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimlere
devredilmesi y›llard›r tart›fl›lan bir konu olmakla beraber
dünyadaki pek çok örne¤in tersine bu hizmetler merkezi
hükümet taraf›ndan yürütülmektedir. Ancak bu konuda yerel
yönetimlerin baz› yükümlülükleri de bulunmaktad›r.  Halk
Kütüphaneleri Yönetmeli¤i’nin kütüphanelerin ifllevlerine
yer veren 6. maddesinin ¤ bendi’nde “Somut olmayan yerel
kültür miras›n›n toplanmas›, düzenlenmesi, korunmas›,
kulland›r›lmas› ve gelece¤e aktar›lmas›na katk› sa¤lar ve
sözlü gelene¤i destekler” denilmektedir. Ayr›ca ayn›
yönetmelikte kütüphanelerin görevlerine iflaret eden 7.
maddenin ç bendi’nde “Bulundu¤u bölgenin kültürel, sosyal,
tarihi ve ekonomik yap›s› ile ilgili yerel derme oluflturur ve
hizmete sunar” d bendi’nde ise “Yerel giriflimcilere ve yerel
ekonomik gruplara bilgi gereksinmelerini karfl›layacak bilgi
hizmetlerinin organizasyonunu yapar” denilmektedir. Ayn›
maddenin ¤ bendi’nde “Kütüphane hizmetlerini gelifltirmek
ve yayg›nlaflt›rmak amac›yla, çevresindeki di¤er kamu
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kurumlar›, yerel yönetimler, e¤itim, ö¤retim, kültür-sanat,
sivil toplum kurulufllar› ve gönüllü kiflilerle iflbirli¤i yapar”
ifadesi geçmektedir. Halk kütüphanelerinin yerel yönetimlerle
kuraca¤› iflbirli¤ine iliflkin, örne¤in, yine ayn› yönetmelikte
“gezici kütüphane hizmeti” ne iliflkin 29. maddede bu anlamda
uyulacak kurallar verilirken a bendi’nde “Gezici kütüphane
duraklar›n›n belirlenmesi ve gezici kütüphane hizmetlerinin
daha etkili ve düzenli verilebilmesi için, yerel yönetimlerle
iflbirli¤i yap›l›r” biçiminde bir ifade de yer almaktad›r (Halk
Kütüphaneleri Yönetmeli¤i, 2012).

1930’lu y›llar›n 1580 say›l› Belediye Kanunu’nda (Belediye,
1930) 15. maddenin 33. bendinde ise “Halk için kitapl›k ve
okuma salonlar› açmak” belediyenin görevleri aras›nda
say›lm›flt›r (Y›lmaz, 1997, s. 126). 1980 y›l›ndan sonra Türkiye’de
büyük kentler için oluflturulan yönetim modeli "Büyükflehir
Belediye" yönetim modelidir. Büyük kent yönetimi iki
kademeli model üzerine kurulmufltur. Kademelerden biri
büyükflehir belediyesi, di¤erleri ise, ilçe belediyeleri ya da
alt kademe belediyeleridir. Bunlar›n d›fl›nda büyükflehir
s›n›rlar› içerisinde hizmet görecek baz› teknik hizmetler
üzerinde kurulmufl bulunan, ayr› tüzel kiflili¤i ve bütçeleri
bulunan hizmet birimleri de bulunmaktad›r.

3030 Say›l› Kanunun 3. maddesine göre büyükflehir "belediye
s›n›rlar› içerisinde birden fazla ilçe bulunan flehir" olarak
tan›mlanm›fl, Yasan›n 4. maddesinde ise; "büyükflehir
dâhilindeki ilçelerde, ilçelerin ad›n› tafl›yan ilçe belediyeleri
kurulur" denilmifltir (Görmez, 1997, s.49). Büyük kent
belediyelerini konu alan 3030 say›l› yasa da bu belediyelere
e¤itim ve kültürle ilgili görevler vermekle birlikte bu konuda
detaylara girilmemektedir. An›lan yasan›n 6. maddesindeki
a f›kras›n›n f bendinde e¤itim ve kültürle ilgili olarak yeflil
alanlar, parklar, bahçeler oluflturmak, spor, e¤lence ve
dinlenme yerleri kurmak gibi görevler aras›nda "toplumsal
ve kültürel hizmetleri yerine getirmek" gibi dolayl› bir de¤inme
ile yetinilmifltir (Büyük fiehir Belediyelerinin Yönetimi
Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin De¤ifltirilerek
Kabulü Hakk›nda Kanun, 1984).

5216 Say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanunu’nun  “Büyükflehir,
ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumluluklar›”
bafll›¤› alt›nda 7. maddenin m bendi’nde “Büyükflehirin
bütünlü¤üne hizmet eden sosyal donat›lar, bölge parklar›,
hayvanat bahçeleri, hayvan bar›naklar›, kütüphane, müze,
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spor, dinlence, e¤lence ve benzeri yerleri yapmak, yapt›rmak,
iflletmek veya ifllettirmek…” ifadeleri ile kütüphane kurmak
ve iflletmek sorumlulu¤una yer verilmifltir (Büyükflehir
Belediyesi Kanunu, 2004). Ancak, yine bu ifadeler de
detayland›r›lamayan, kapal› ifadelerdir.

Genel olarak Türkiye’de yerel yönetimler bünyesinde yer
alan belediye kütüphanelerinin verdikleri hizmetlerin
irdelenmesi ve Kastamonu ‹li Belediye Kütüphanesi örne¤inin
incelenmesini amaçlayan bu çal›flmada yöntem olarak literatüre
dayal› araflt›rman›n yan›s›ra anket, görüflme ve yerinde gözlem
yolu ile veri toplama yöntemleri kullan›lm›flt›r. Çal›flman›n
hipotezi “Türkiye’de genel olarak belediye kütüphaneleri
yeterli hizmetler vermelerini engelleyen sorunlara sahiptir;
Kastamonu Belediyesi Kütüphanesi’nin de benzeri biçimde
sorunlar› oldu¤u gibi ifllevsel de¤ildir” biçimindedir.

Belediye Kütüphaneleri ve Hizmetleri

Türkiye’de güncel olarak 30 Büyükflehir Belediyesi, 51 il
belediyesi, 519 Büyükflehir ilçe belediyesi, 400 ilçe belediyesi,
397 belde belediyesi olmak üzere toplam 1397 belediye
bulunmaktad›r (Mülki ‹dare Birimleri, 2016). 5393 say›l›
Kanun’un 14. maddesinin 1. f›kras›na göre belediye görevleri
iki bent halinde say›lm›flt›r. Say›lan görevlerin belediye
taraf›ndan yürütülmesinin temel flart›, hizmetin mahallî
müflterek nitelikte olmas› biçiminde belirlenmifltir. Söz konusu
maddeye göre ilk bentte yer alan görevlerin “zorunlu”, ikinci
bentte yer alan görevlerin ise “ihtiyari” nitelikte oldu¤u
görülmektedir. Esasen ilk bentte yer alan hususlar belediyeler
bak›m›ndan görevleri, ikinci bentte say›lan hususlar ise
belediyelerin yapmaya yetkili oldu¤u hizmetleri ortaya
koymaktad›rlar. Can’a (2013, s.177-178) göre, belediye
görevlerinin bir k›sm›n›n zorunlu, bir k›sm›n›n ise ihtiyari
oldu¤unun belirlenmesi; bu görevlerin yerine getirilirken
önceli¤in zorunlu görevlerde oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Ancak bu görevlerin kendi içlerinde önceli¤inin hangisinin
oldu¤una iliflkin ise Kanun’un 14. maddesi özel bir kural
öngörmektedir: Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik
s›ras›, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivedili¤i dikkate
al›narak belirlenir. K›s›tl› mali kaynaklar›n planlamas› aç›s›ndan
önemli olan bu düzenlemenin, öncelik s›ras›na iliflkin belirledi¤i
ölçütlerin neyi ifade etti¤inin ise aç›k bir biçimde ifade
edilmemesi söz konusudur. Bu ölçütlerin de¤erlendirilmesi
yap›lmadan ortaya konulan hizmetlerin otak gereksinmeleri
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karfl›layamayaca¤›, bir tak›m hizmetlerin aksayabilece¤i ve
böylece kamu hizmetlerinin belediye eliyle yürütülmesinde
güdülen amaca ulafl›lamayaca¤› söylenebilir (Can, 2013,
s.177-178). Yerel yönetimlere bulundu¤u bölge içerisinde
etkin, verimli hizmet verebilmeleri için yeterli kaynaklar›n
sa¤lanmas› esast›r. Ancak, yerel yönetimlerin, mali güçlerinin
olmamas› ve merkeze ba¤›ml› bulunmalar›, buna paralel
yeterli say›da nitelikli personellerinin olmamas› da kütüphane
hizmetlerine olumsuz biçimde yans›yan di¤er bir sorundur
(Y›lmaz, 1997, s.122).

Kamu hizmetleri aras›nda yer alan halk kütüphanesi
hizmetlerinin yerel yönetimler taraf›ndan yürütülmesine iliflkin
gerek mevzuatta yaln›zca oldukça genel, detay› olmayan
bilgilerin olmas›, gerekse yukar›da an›ld›¤› gibi “k›s›tl› mali
kaynaklar” gerekçesi ile hizmetler aras›nda öncelikli s›ralarda
yer alamamas› temel sorunlar aras›ndad›r.

Bunun d›fl›nda, belediye kütüphanelerinin say›s›na iliflkin
literatürde net bir bilgi bulunmamakta, yaln›zca Türkiye
‹statistik Kurumu’nun güncel verileri izlendi¤inde en son
2014 y›l›na iliflkin Türkiye genelinde 1 milli kütüphane, 1
121 halk kütüphanesi, 559 üniversite kütüphanesi ve 27 948
örgün ve yayg›n e¤itim kurumu kütüphanesi olmak üzere
toplam 29.629 kütüphanenin mevcut oldu¤u belirtilmektedir
(TÜ‹K, 2015).

Bulunduklar› bölge nüfusunun eflit ve ay›r›ms›z bir biçimde
e¤itim, bilgi ve bofl zaman gereksinimlerini karfl›lamak ile
sosyal ve kültürel yaflam›na katk›lar sa¤lamas›, öncelikle de
yerel bir bellek ifllevi görmesi bak›m›ndan belediye
kütüphanelerinin önemi büyüktür. Kaya (2012, s.182) halk
kütüphanelerinin bulundu¤u toplumun belle¤i olmas›n›n
tarihsel ç›k›fl ve varolufl nedeni oldu¤undan söz ederek
özellikle büyük kentlerde belediye ve özel kesimce kurulmaya
bafllanan kent ihtisas kütüphaneleri ve kent müzelerinin halk
kütüphanelerinin bu konudaki eksikli¤inin sonucu oldu¤unu
belirtmektedir (Kaya, 2012, s.182).  Artan bilgi kaynaklar› ile
bu kaynaklar›n yer ald›klar› ortamlar›n çeflitlili¤i nedeniyle
günümüzde bilgiye ulaflmada kütüphanelerin; özellikle de
bölgesel düzeyde yerel yönetim kütüphanelerinin önemi
gittikçe artmaktad›r. Her ne kadar s›n›rl› bütçe, nitelikli
personel vb. sorunlar› olsa da kullan›c›lar taraf›ndan talep
ve flikâyetlerin k›sa sürede ilgili mercilere ulaflabilmesi ve
belediyelerin s›n›rl› alanlarda s›n›rl› say›da kimselere hizmet
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veriyor olmalar›, bir ölçüde de özerk say›lmalar› iflleyifl
anlam›nda avantaj say›labilmektedir (Gedikaslan, 2012, s.185-
186).

Kastamonu ‹li Hakk›nda Bilgi

Kastamonu, K›z›l›rmak’›n kollar›ndan Gök›rmak’la birleflen
Karaçomak Deresi’nin ikiye ay›rd›¤› düz bir alanda olup,
çevresi da¤l›k deniz seviyesinden 775 m. yükseklikte bir yere
kurulmufltur. Kastamonu, tarih öncesi ça¤lardan cumhuriyet
dönemine kadar birçok irili ufakl› kavim ve devlete befliklik
etmifl bir ildir.  Kent tarihte birçok flekilde adland›r›lm›flt›r.
Bat›l› kaynaklarda “Castamea”, “Castamina”, “Chastarmina”,
“Castemol” gibi adlarla an›lm›flt›r. Yerli kaynaklarda ise
“Kastamoniya”, “Kastamoniya”, “Kastamonya”, “Kastamoni”
ve benzeri çeflitli adlarla geçmifltir. Örne¤in, 19. yüzy›l
yazarlar›ndan Murray’›n eserinde kent “Costombone” diye
kay›t edilmifltir. Seyyah J. Macdonald Kinneir’in 1814’te yapt›¤›
gezi sonucunda ald›¤› notlarda kentin çukur bir yerde
kuruldu¤u ve ortas›nda yükselen dik yamaç ile bir kaya
üzerinde harap bir kaleye sahip oldu¤u belirtilmifl, kentin
ad› ise “Castambul” ve “Castamani” fleklinde geçmifltir. Kenti
ziyaret eden bir baflka seyyah ‹bn-i Batuta ise kentin ad›n›
“Kastamon” olarak kullanm›flt›r. Rumlar ve Avrupal›lar
aras›nda “Kastamboli” olarak geçen bu sözcük Cumhuriyet
döneminde “Kastamonu” olarak bu günkü biçimini alm›flt›r
(Acar, 2008, s.1-2).

Milattan önce 1660 y›llar›nda K›z›l›rmak kavisinde kurulan
eski Hitit Krall›¤›’n›n kuzeybat›s›nda yer ald›¤› bilinen kent
ve yöresinin, Hitit Krall›¤› sonras›nda s›ras›yla; Frig ya da
Brigler, Lidyal›lar, Persler, Makedonyal›lar, Pontus Rum
Krall›¤›, Roma ‹mparatorlu¤u, Do¤u Roma ‹mparatorlu¤u,
Çobano¤ullar› Beyli¤i, Candaro¤ullar› Beyli¤i, Osmanl›
‹mparatorlu¤u ve son olarak da Türkiye s›n›rlar› içerisinde
yer ald›¤› bilinmektedir. Geliflen süreçte kurulan ve y›k›lan
tüm bu medeniyetlerin yöre üzerinde kal›c› etkiler ve izler
b›rakt›¤› söylenebilir. Bu ba¤lamda Kastamonu ilinde önemli
bir tarihi zenginlik bulundu¤u vurgulanmaktad›r (Keskin,
2014, s.31).
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Kastamonu Belediyesi Kütüphanesi

Genel Bilgi

Kastamonu Belediyesi Kütüphanesi, Kültür ve Sosyal ‹flleri
Müdürlü¤üne ba¤l› olarak 14 Nisan 2007 y›l›nda hizmet
vermeye bafllam›flt›r. Mevzuat ba¤lam›nda, 03/07/2005 tarihli
5393 say›l› Belediye Kanunu ve di¤er yürürlükteki mevzuata
dayan›larak haz›rlanan ve Kastamonu Belediye Meclisinin
05.05.2014 tarih ve 2014/23 say›l› karar› ile norm kadrosu
oluflturulan “Kastamonu Belediyesi Kültür ve Sosyal ‹fller
Müdürlü¤ü Görev ve Çal›flma Yönetmeli¤i” kütüphane
hizmetlerinin yürütülmesi için dayanak al›nmaktad›r.
Yönetmeli¤in “Kültür Turizm ve Sanat fiefli¤i” bafll›kl› 17.
maddesinin f bendinde an›lan flefli¤in yükümlülükleri aras›nda
“Belediye Kütüphanesi ile ilgili ifl ve ifllemlerin yürütülmesini
sa¤lar” ifadesi geçmektedir. “Müdürlü¤ün Görevleri” bafll›kl›
8. maddenin alt›nda yer alan 16. Madde kapsam›nda bu
görevler aras›nda “fiehir halk›na, okuma zevk ve al›flkanl›¤›
kazand›rmak için, kütüphane, flehir kitapl›klar›, okuma
salonlar› ve gezici kitapl›klar oluflturmak ve iflletmek” ifadesi
yer almaktad›r.

Kastamonu Belediyesi web sayfas›nda yer alan
(http://www.kastamonu.bel.tr/v1/) “Hizmetler” bölümünün
“Belediye Kütüphanesi” bafll›¤› alt›nda kütüphane hizmetlerine
iliflkin afla¤›daki bilgi verilmektedir(Kastamonu Belediyesi,
2016):

“‹limizin tan›t›m› için kültür ve sanat alan›nda ilimizin
geliflmesine katk› sa¤lamak amac›yla yay›nc›l›k faaliyetleri
yap›lmaktad›r. Belediyemiz Hizmet Binas› 6. Kat›nda hizmet
vermekte olan Belediye Kütüphanesi yenilenen sistemi ve iç
dizayn› ile halk›m›za hizmet vermektedir. Ayr›ca
kütüphanemiz üniversite ö¤rencilerinin araflt›rma, bilimsel
çal›flmalar›nda faydalanabilecekleri kaynaklara da sahiptir.
Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü içerisinde yer alan Belediye
Kütüphanesi 7 binin üzerinde kitap, ansiklopedi ve kültürel
yay›n› ile zengin bir içeri¤e kitapseverlerin kullan›m›na
sunuyor. fiehir kültürü ve tarih aç›s›ndan da önemli eserleri
bünyesinde muhteva eden Belediye Kütüphanemiz, 2015 y›l›
içerisinde dijital kay›t sistemine geçmifltir. Yeni kay›t sistemi
ile kitap takibi daha kolay bir hal al›rken vatandafllar›m›z
diledikleri kitaplar› Belediye kütüphanemizden ödünç
alabilmektedir”
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Çal›flman›n bundan sonraki k›s›mlar›nda elde edilen bilgiler,
yerinde gözlem ve birincil kaynak olarak kütüphane hizmetleri
sorumlusu ile Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü çal›flanlar›yla
yap›lan görüflmeler sonucunda elde edilmiflt ir .

Bina

Kütüphaneye ayr›lan mekân›n daha önce Belediye binas›n›n
girifl kat›nda fitness/spor salonu ile bitiflik küçük bir alanda
oldu¤u, daha sonra binan›n 6. kat›na tafl›nd›¤› aç›klanm›flt›r.
Kütüphanenin konumland›¤› yeni alan yaklafl›k 90 metre
karelik uzunlamas›na bir koridor, koridorun sonunda bir
görevli masas› ve bilgisayar terminali ile koridorun sa¤
taraf›nda duvar boyunca s›ralanm›fl ahflap raflardan
oluflmaktad›r. Raflara bitiflik olarak sa¤da arka arkaya en
fazla toplam 10 kiflinin oturabilece¤i kadar üç masa
bulunmaktad›r. Koridorun sol taraf›nda s›rayla üç kapal› ve
camekânla çevrili bürolar bulunmaktad›r. Ancak bu bürolar›n
kütüphane ile iliflkisi bulunmamaktad›r. Bunlar, yer s›k›nt›s›
nedeni ile Müdürlü¤e ba¤l› “Özel Kalem Servisi”, “Bas›n
Servisi” ve “Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürü” için ayr›lm›fl
alanlard›r.
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Personel

Kütüphaneden sorumlu personel say›s› yaln›zca bir kiflidir.
Bu kifli mesleki alandan olmay›p Kastamonu Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü 4. s›n›f
ö¤rencisidir.

Bütçe, Sa¤lama Yollar› ve Derme:

Kütüphanenin kendine özel bir bütçesi bulunmamaktad›r.
Yay›nlar›n üç kanalla sa¤land›¤› belirtilmifltir. Bunlar:

• Sat›n alma
• Ba¤›fl ve
• Kitap Kumbaras› Projesi’dir.

Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü’ne ait “Yay›n Al›mlar›”,
“Kültür Varl›klar› Al›m›” ve “Eski Eser Al›mlar›” kalemleri
sat›n alma için kullan›lan dayanaklard›r. Gereksinim
duyuldu¤unda “Ek Ödenek”ten de yararland›¤› belirtilmifltir.
2015 y›l›nda “Yay›n Al›mlar›” için 40.000, “Kültür Varl›klar›
Al›m›” için 20.000 ve “Eski Eser Al›mlar›” için 41.000 lira
ayr›lm›flt›r.

Kifli ve kurumlardan yap›lan ba¤›fllar yolu ile de kaynak
sa¤lanmaktad›r. Bir di¤er kaynak olan “Kitap Kumbaras›
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Projesi”, Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Belediyesi
taraf›ndan ortak gelifltirilmifl bir projedir. Üniversite
kampüsünde, kentin merkezinde bulunan Barutçuo¤lu Al›fl
Verifl Merkezi ve Ö¤retmen Evi’nde yer alan kumbaralara
ba¤›fl olarak ö¤renciler ve halk taraf›ndan konulan kitaplardan
y›pranm›fl ve kullan›lamaz duruma geldi¤i düflünülenler geri
dönüflüm fabrikalar›na gönderilmekte di¤erleri ise seçilerek
kütüphane dermesine kat›lmaktad›r.

7000 kadar kay›tl› ve 2000 kadar da henüz kayda geçirilmemifl
kitaplar›n konular› dünya klasikleri, roman, hikâye ve fliir
kitaplar›, dini içerikli kitaplar, felsefe, tarih, edebiyat, e¤itim,
kiflisel geliflim kitaplar›, çeflitli ansiklopediler, çocuklara
yönelik kitaplar ile Kastamonu’yu tan›t›c› kitap ve broflürler
ile Türkiye’deki di¤er illere iliflkin tan›t›c› kitaplar biçimindedir.
An›lan konular, afla¤› yukar› birbirine eflit a¤›rl›kl› say›dad›r.

Kütüphane Kullan›c›lar›

Herkese aç›k olan kütüphanenin kullan›c› profilinin genel
olarak üniversite ö¤rencileri daha sonra çal›flanlar ve halk
oldu¤u söylenmifltir. El becerilerini gelifltirmek isteyen ev
kad›nlar›ndan bu konularda yay›n taleplerinin oldu¤u ifade
edilmifltir.

S›n›flama Sistemi ve Kataloglama

Kitaplar›n demirbafl numaras›na göre s›raland›¤› ancak
herhangi bir uluslararas› s›n›flama sistemi kullan›lmad›¤›,
kabaca gelifltirilmifl alfabetik ve kendine özel bir sistem içinde
grupland›r›ld›¤› saptanm›flt›r. Kitaplar A’dan Z’ye kategorize
edilen raflar içerisine yerlefltirilmifltir. Bu harf s›ralamas›,
sistematik/standart herhangi bir düzene¤e iliflkin simgeleri
ifade etmemektedir. Kütüphane personelinin kitaplara kolay
eriflim için tamamen kendi gelifltirdi¤i bir yöntemdir. Her bir
harf alt›nda raflar numerik olarak s›ralanm›flt›r: A1, A2, A3…
Ayn› düzenleme bilgisayar ofis (excel) kay›tlar›nda da
görülmektedir.

Kütüphaneden yararlanmak isteyen kullan›c›lar sorumlu
kifliye baflvurmakta, sorumlu kifli bilgisayarda yer alan ofis
(excel) programlar›na kay›tl› olan kitaplar› tarayarak talep
edilen yay›n› kullan›c›ya vermektedir. Kitaplar her ne kadar
aç›k raflarda sergilense de sistematik/konusal bir s›n›flama
olmad›¤› için raflardan kitap seçimi kolay olmamaktad›r.
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Kütüphane Otomasyonu ve Teknolojileri

Herhangi bir kütüphane otomasyon sistemi kullan›lmamaktad›r.
Yukar›da da belirtildi¤i gibi dermenin envanter ve tarama
bilgileri bilgisayar ofis (excel) programlar›nda tutulmaktad›r.
Kullan›c›lar için ayr› tarama terminalleri de bulunmamakta,
kütüphaneye ait tek bilgisayar terminali kütüphane sorumlusu
kiflinin masas›nda yer almaktad›r.  Belediye Kültür ve Sosyal
‹fller Müdürlü¤ü’nün kütüphane hakk›nda foto¤rafl› k›sa
tan›t›c› bilgi veren genel sayfas› d›fl›nda ayr› ve ifllevsel bir
kütüphane web sayfas› da bulunmamaktad›r.

Kütüphanenin Aç›k Oldu¤u Saatler ve Kullan›c› Hizmetleri

Kütüphane hafta içi her gün saat 8.00 ile 17.00 aras›nda;
mesai saatlerinde aç›kt›r. Kullan›c›lara 2 haftaya kadar ödünç
yay›n verilmektedir. Ödünç almak isteyen kiflinin kütüphane
sorumlusuna resmi bir kimlik kart› ile baflvurmas› yeterlidir,
ayr›ca bir kütüphane kimlik kart› ç›kar›lmamaktad›r. Ödünç
verme süresi gereksinime göre esnek zaman dilimleri ile
uzat›labilmektedir. Ödünç al›nabilen kaynak say›s› s›n›rl›
de¤ildir, istenilen say›da kaynak ödünç al›nabilmektedir.
Yay›nlar›n geri getirilmemesi durumunda kullan›c›lar kiflisel
olarak telefon veya e-posta kanal›yla uyar›lmaktad›rlar.
Gecikme veya kaybedilmesi durumunda herhangi bir cezai
yapt›r›m uygulanmamaktad›r. Kütüphane sorumlusu flu ana
dek bunu gerektirecek bir sorun yaflanmad›¤›n› belirtmifltir.

Özel Kullan›c› Gruplar›

Kütüphanenin fiziksel ve görme engellilere iliflkin özel bir
bölümü ve/veya hizmetleri ile donan›m ve araç-gereçleri
bulunmamaktad›r. Binan›n alt›nc› kat›nda bulunan
kütüphaneye ulaflmak için yaln›z beflinci kata kadar ç›kan
asansörden sonra bir kat merdivenlerin t›rman›lmas› durumu
do¤al olarak engellilerin ulafl›m›na izin vermemektedir. Genel
olarak Belediye binas› giriflinde ve içinde de engellilerin
ulafl›m›na uygun bir planlama yap›lmam›flt›r. Ayr›ca,
kütüphanenin Ceza ‹nfaz Kurumu’na iliflkin herhangi bir
hizmet veya projesi de bulunmamaktad›r.

Kütüphaneler Aras› ‹flbirli¤i

Belediye kütüphanesinin di¤er kütüphaneler ile herhangi bir
anlaflmas› ya da iflbirli¤i bulunmamaktad›r. Yaln›zca görevli
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taraf›ndan bu kütüphanede bulunamayan kaynaklar için
kullan›c›lar›n ‹l Halk Kütüphanesi’ne yönlendirildi¤i
belirtilmifltir.

Etkinlikler

Zaman zaman Belediye taraf›ndan bast›r›lan kitaplar›n
sergilenmesi ve Belediye’ye iliflkin çeflitli etkinlikler d›fl›nda
kütüphaneye özel toplant›, sergi, yazar söyleflisi vb. etkinlikler
oluflturulmamaktad›r.

Sonuç ve Öneriler

Belediyelerin temel özelli¤i, öncelikle bulunduklar› yerel
co¤rafyay› temsil etmeleri, bu nedenle de çal›flmalar›n› söz
konusu co¤rafya nüfusunun gereksinim ve beklentileri
do¤rultusunda yürütmelerinin gereklili¤idir. Yerel yönetimlerin
halkla yönelik hizmet anlay›fl›n›n önceli¤inin en fazla
iliflkilendirilebildi¤i zeminlerden biri de, halk›n bilgi, e¤itim,
kültür ve rekreasyon gereksinimlerini sa¤lamak yönünde
ifllevlerle yükümlü olan kütüphanelerdir.

Daha önce de konu edildi¤i gibi Belediye Kanunu'nun 15.
maddesi alt›nda belediyenin görevleri belirlenirken söz
konusu maddenin 33. bendinde "Halk için kütüphane ve
okuma salonlar› açmak, belediye bahçeleri, fidanl›klar›,
çocuk bahçeleri, oyun ve spor yerleri yapmak, belediye korular›
yetifltirmek, bunlar› korumak ve iflletmek…” yükümlülü¤ü
yer almaktad›r. Bununla beraber, düzenleme anlay›fl› 1930
y›l›na dayanan bu kanun maddesinin ilgili bendi sa¤l›kl› bir
bicimde ülke genelinde ifllevsellik kazanamam›flt›r. Belediye
kütüphaneleri, oldukça s›n›rl› kaynaklarla hizmet vermeye
çabalamakta ve teknik donan›m yetersizli¤i sorunlar›n›
yaflamaktad›r. Yönetimi ve iflletilmesi merkezi sistem halinde
teflkilatlanan halk kütüphanelerinin de benzer biçimde
sorunlar› oldu¤undan, halk›n kütüphane hizmetine iliflkin
sorunlar› daha da büyümektedir. Do¤al güzellikleri ve tarihi
yap›lar›n›n zenginli¤i ile önemli bir il olan Kastamonu’da
yerinde gözlemlenen il belediyesinin kütüphanesi de benzeri
sorunlara sahiptir. Oldukça s›n›rl› bir mekân ve s›n›rl›
kaynaklarla hizmet veren kütüphanenin uluslararas›
standartlarda bir s›n›flama sistemi, yaz›l›m ve teknik
donan›mdan yoksun olmas›n›n yan›nda kütüphanecilik/bilgi
ve belge yönetimi e¤itim alt yap›s› olan personele sahip
olmamas› sorunlar› büyütmektedir.
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Kastamonu Belediyesi Kütüphanesi ile ilgili yap›lan çal›flmada
elde edilen veriler sonucunda ortaya ç›kan sorunlar, yukar›da
da an›ld›¤› gibi öncelikle kaynak, altyap› ve benzeri
eksikliklerdir. Ancak, daha da önemlisi “bilinç/fark›ndal›k”
ba¤lam›nda hissedilen eksikliktir. Belediye’nin iliflkili yönetim
kademelerinde (Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü) nitelikli
kütüphane ifllev ve hizmetlerine iliflkin bilgi, deneyim ve en
önemlisi de fark›ndal›k eksikli¤i dikkati çekmektedir.
Çal›flmada daha önce de an›ld›¤› gibi, Kastamonu Belediyesi
web sayfas›nda yer alan “Hizmetler” bölümü kapsam›nda
“Belediye Kütüphanesi” bafll›¤› alt›nda kütüphane hizmetlerine
iliflkin yer alan ifadeler bu fark›ndal›k eksikli¤inin en önemli
kan›t›d›r. Örne¤in, söz konusu tan›t›m metninde kütüphane
ile iliflkili,

• “yenilenen sistemi ve iç dizayn›”;
• “üniversite ö¤rencilerinin araflt›rma, bilimsel 

çal›flmalar›nda faydalanabilecekleri kaynaklara 
da sahiptir”;

• “7 binin üzerinde kitap, ansiklopedi ve kültürel 
yay›n› ile zengin bir içeri¤e sahiptir” ve

• “2015 y›l› içerisinde dijital kay›t sistemine geçmifl”

gibi ifadeler geçmektedir. Kütüphanenin yenilenen bir sistemi
oldu¤una vurgu yap›l›rken, asl›nda herhangi bir
standart/uluslararas› bir sisteme sahip olmad›¤› izlenmifltir.
Benzer biçimde yenilenen bir “iç dizayn›” oldu¤u da
belirtilirken, tersine çok dar ve s›n›rl› bir alanda hizmet
sundu¤u gözlenmifltir. Ayr›ca, kitap, ansiklopedi ve kültürel
yay›n› ile zengin bir içeri¤e sahip bulundu¤u ifade edilirken,
bilimsel ve güncel yay›nlar›n›n eksikli¤i göze çarpm›flt›r. En
önemlisi de, kütüphanenin “2015 y›l› içerisinde dijital kay›t
sistemine geçmifl” oldu¤u belirtilmektedir. “Dijital kay›t
sistemi” ifadesi alg›s› kitap kay›tlar›n›n kütüphane personeli
taraf›ndan ofis (excel) üzerinde düzenlenmesi gibi
gözükmektedir.

Buraya kadar verilen bilgilerden de anlafl›ld›¤› gibi, an›lan
tablo kütüphane hizmet ve ifllemlerinin kütüphanecilik/bilgi
ve belge yönetimi alan› d›fl›nda e¤itim alan bir personel
taraf›ndan yürütülmesinin do¤al bir sonucudur. Yönetim
kademelerinde de bu anlamda gerekli bilgi, deneyim altyap›s›
ve fark›ndal›k olmamas› bu sorunlar› pekifltirmektedir.
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Saptanan sorunlar›n çözümüne iliflkin önerilerimiz afla¤›da
maddeler halinde s›ralanmaktad›r:

• Kütüphanecilik/Bilgi ve Belge Yönetimi e¤itimi 
alm›fl bir personel sa¤lanmas› önemlidir.

• Kütüphanenin tüm hizmet katman ve ifllevlerinin
programlanaca¤› yaz›l› bir kütüphane yönergesi ve
politikas›n›n oluflturulmas› temel bir ad›m olacakt›r.

• Kütüphanenin daha genifl, hem engelliler hem de
di¤er kullan›c›lar›n rahatl›kla ulaflabilece¤i merkezi
bir konuma sahip, gürültü ve di¤er engellerden 
uzak, havaland›rma, ›fl›kland›rma, ›s›nma ve 
ergonomik koflullar› daha uygun ve ba¤›ms›z bir 
mekâna tafl›nmas› gerekmektedir.

• Uluslararas› standartlara uygun, kullan›c› dostu bir
otomasyon sistemi edinilmelidir. Kataloglama ve 
s›n›flaman›n yine uluslararas› standartlara ve dijital
altyap›ya uygun esneklikte programlanmas› 
önemlidir.

• Kullan›c›lar›n eriflimine haz›r bilgisayar terminalleri
yap›land›r›lmal›d›r.

• Gerekli di¤er teknik altyap› ve donan›m sistemleri
(fotokopi, taray›c›, yaz›c› vb.) sa¤lanmal›d›r.

• ‹liflkili di¤er kurum ve kütüphanelerle protokol ve
benzeri anlaflmalarla iflbirliklerinin 
kurumsallaflt›r›lmas› (kütüphaneler aras› ödünç 
verme, toplant›, konferans, vb.) önemli bir ad›m 
olacakt›r. Halk kütüphanelerinin kulland›¤› 
otomasyon sistemi a¤›na entegre olunmas› 
kütüphanenin ifllevselli¤ini artt›rabilir.

• Kütüphane hizmetlerine iliflkin kamu fark›ndal›k 
düzeyinin yükseltilmesinin en önemli koflulu iyi 
bir tan›t›md›r. Bunun sa¤lanmas› için manuel ve 
dijital ortamlarda tan›t›m kitapç›klar›, kullan›m 
k›lavuzlar› vb. araçlar›n haz›rlanmas› 
gerçeklefltirilebilir.

• Sosyal medyan›n kurumsal düzeyde gittikçe 
yo¤unlaflan kullan›m› bir avantaj oldu¤undan, bu
olanaktan da yararlan›labilir.

• Yukar›da aç›klanan yeniden yap›lanmaya iliflkin 
tüm süreçlere paralel yeni bir web sayfas› tasar›m›
oluflturulabilir.

An›lan bu yeniden yap›lanma süreçlerini ayr›nt›l› biçimde
tüm ad›mlar› ile kapsayacak bir fizibilite raporu ile proje
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gelifltirilmesi; bu projenin üniversite ve iliflkili kifli, kurum ve
organlar›n ifl birli¤i çerçevesinde, uzmanlar denetiminde
gelifltirilmesi, gerekli finansman›n sa¤lanmas› yararl› olacakt›r.
Proje temelinde öncelikle devlet ve belediye katk›s› ile
sorunlar›n çözümü ba¤lam›nda minimum standartlar›n
belirlenmesi gerekmektedir.
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Öz

Belediyeler, temizlik, alt yap›, park ve bahçe inflas› gibi
hizmetlerin yan›nda kütüphane kurmak, internet üzerinden
vergi borçlar›n› ödemek, kurumsal belgelerin yönetimini
sa¤lamak gibi hizmetler de sunmaktad›r. Bu hizmetleri bilgi
ve belge odakl› hizmetler olarak adland›rmaktay›z. Söz
konusu hizmetleri sunan bir organizasyonun gelecekte
ulaflmak istedi¤i nokta strateji olarak adland›r›lmaktad›r.
Bu stratejiler, stratejik planlar arac›l›¤›yla uygulana-
bilmektedir. Belediyeler de 2005 y›l›nda ç›kan 5018 say›l›
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gere¤ince stratejik
plan haz›rlamaktad›r. Stratejik planlarda belirli bir dönem
içerisinde gerçeklefltirilmek istenen ana hedefler aç›klanmakta,
cari y›l içerisinde sonuçland›r›lmas› gereken hedefler ise
stratejik planlara ba¤l› olarak oluflturulan performans
programlar›nda belirtilmektedir. Performans programlar›nda
aç›klanan hedeflerin sonuçlar› faaliyet raporlar›nda
de¤erlendirilmektedir. Bu hedeflerden bilgi ve belge odakl›
hizmetlere iliflkin hedeflere Büyükflehir ve ilçe belediyelerinin
stratejik planlar› ile performans programlar›nda yer verildi¤i
görülmektedir. Büyükflehir belediyelerinin stratejik planlar›
ile performans programlar›ndaki bilgi ve belge odakl›
hizmetlere iliflkin hedeflerin gerçekleflme düzeyinin bugüne
kadar yeteri kadar incelenmedi¤i dikkat çekmektedir. "Acaba,
büyükflehir belediyelerinin stratejik planlar› ile performans
programlar›ndaki bilgi ve belge odakl› hizmetlere iliflkin
hedefler hangi oranda gerçeklefltiriliyor?" sorusu çal›flmay›
flekillendirmektedir. Çal›flmada, "büyükflehir belediyelerinin
stratejik planlar› ile performans programlar›ndaki bilgi ve
belge odakl› hizmetlere iliflkin hedeflerin tam olarak
gerçeklefltirilmedi¤i" hipotezi benimsenmektedir. Örneklem
olarak Bursa Büyükflehir Belediyesi seçilmifltir. Çünkü,
Bursa'da düzenlenen sempozyumda varsa sorunlar›n dile
getirilerek çözülmesi hedeflenmektedir. Bu hedef
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Girifl

Organizasyonlar çeflitli amaçlarla hizmet veya ürün sunarlar.
Her organizasyon belirli bir ana hedefe eriflmek için yaflam›n›
sürdürür. Bu ana hedefi strateji olarak ifade etmek mümkündür.
Strateji belirleyen organizasyonlar›n son on y›lda hedeflerine
eriflmek için stratejik planlar oluflturdu¤u bilinmektedir.
Stratejik plan, çevresel de¤ifliklikler do¤rultusunda,
organizasyonlar›n hedefleri ve bu hedeflere ulaflma yollar›n›
belirleme çabas› olarak ifade edilmektedir (Songür, 2011,
s. 9).

Amerika ve Avrupa'da 1970 ve 1980'li y›llardan önce
vatandafllar belediyelerden su, kanalizasyon, ulafl›m gibi
temel ihtiyaçlar›n giderilmesini bekliyordu. Bu tarihlerden
sonra insanlar›n yönetimlerden talepleri de¤iflmeye bafllam›fl,
temel ihtiyaçlar›n giderilmesinin yan› s›ra kültürel ihtiyaçlar›n
giderilmesi gibi talepler gündeme gelmifltir. Bireylerin
yönetimler için de¤il, yönetimlerin bireyler için hizmet verdi¤i
anlay›fl filizlenmifltir (Caulfield ve Schulz, 1989, s. 3-4). Neden
organizasyonlar stratejik planlama anlay›fl›n› benimsemifltir
sorusu akla gelmektedir. Stratejik planlama, öncelikleri tespit
ederek gelecekte var›lacak noktay› belirginlefltirir, örgütsel
problemleri çözerek bütünleflmeyi sa¤lay›p, performans›
artt›rmaktad›r. Stratejik planlama ilk olarak özel sektörde
geliflmifl olsa da sonraki süreçte kamu kurumlar›n›n da

do¤rultusunda Bursa Büyükflehir Belediyesi özelinde gündem
oluflturmak için çaba sarf etmek amaçlanmaktad›r.
Çal›flmada, Bursa Büyükflehir Belediyesinin 2010-2014
Stratejik Plan›, bu dönemler aras›nda haz›rlanan performans
programlar› ile faaliyet raporlar› incelenmifltir. Hedeflerin
sonuçlar› hakk›nda zaman zaman faaliyet raporlar›nda
yeterli bilgi mevcut olmam›fl, belediyenin Web sitesindeki
haberlerden faydalan›lm›flt›r. Çal›flma sonucunda Bursa
Büyükflehir Belediyesinin 2010-2014 döneminde stratejik
plan ve performans program›nda yer alan bilgi ve belge
odakl› hizmetlere iliflkin hedeflerin %72'sini gerçeklefltiremedi¤i
görülmüfltür.

Anahtar Kelimeler: Belediyeler-bilgi ve belge yönetimi,
belediyeler-stratejik planlama, Bursa Büyükflehir Belediyesi-
bilgi ve belge odakl› hizmetler.
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gündemine girmifltir. Kamu kurumlar›nda ise stratejik planlama
ile önceliklerin belirlenerek s›n›rl› kaynaklar›n öncelikli
alanlara tahsis edilmesi sa¤lanmaktad›r. Böylelikle verimlili¤in
artaca¤› ve amaçlar›n daha kolay baflar›laca¤› düflünülmektedir
(Bryson, 1988, s. 87-88; Caulfield ve Schulz, s. 10-12). Stratejik
planlama 2000'li y›llardan itibaren Türkiye'nin gündemine
girmifltir (Songür, s. 28-29).

2003 y›l›nda ç›kar›lan Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
(KMYKK) ile kamu kurumlar›n›n stratejik plan haz›rlamas›
zorunlu k›l›nm›flt›r (KMYKK, 2003). Bu kanun ile bütçenin
uygulanmas›nda etkinli¤in art›r›lmas›, mali yönetim fleffafl›¤›n›n
sa¤lanmas› ve sa¤l›kl› bir hesap verme mekanizmas›n›n tesis
edilmesi amaçlanmaktad›r. Bununla birlikte kamu idarelerinin
bütçeleri üzerinde daha ayr›nt›l› haz›rl›k ve sa¤l›kl› tahmin
yap›lmas› hedeflenmektedir. Stratejik planlar, performans
programlar› arac›l›¤›yla plan-bütçe iliflkisini kurmaktad›r.
Kalk›nma plan›, orta vadeli program, mali plan ile ulusal,
bölgesel ve sektörel eylem planlar›ndaki hedefler ›fl›¤›nda
haz›rlanacak stratejik planlar, bütçelere dayanak
oluflturmaktad›r. ‹fl ve ifllemler harcama yetkilisi taraf›ndan
yerine getirilece¤i için yetki-sorumluluk dengesinin tesis
edilmesi mümkün olacakt›r. Ayr›ca, faaliyet raporlar›
haz›rlanarak hesap verme mekanizmas›n›n oluflturulmas›
hedeflenmektedir. Nihayetinde, etkililik, verimlilik, mali
saydaml›k ve hesap verebilirlik esas al›narak uluslararas›
standartlara uygun bir mali yönetim sisteminin tesis edilmesi
beklenmektedir (TBMM, 2003).

Kamu kurumlar›nda haz›rlanmas› zorunlu olan stratejik
planlar, nüfusu 50 binden fazla olan belediyelerde de
oluflturulur (Belediye Kanunu, 2005). 5216 say›l› Büyükflehir
Belediyesi Kanunu'nda stratejik plan haz›rlamak büyükflehir
belediyesinin görevlerinden biri olarak belirtilmifltir (Büyükflehir
Belediyesi Kanunu, 2004). Belediye baflkan›, belediyeyi
stratejik plana uygun olarak yönetir; bütçe ve faaliyet raporlar›n›
haz›rlayarak bununla ilgili raporlar› belediye meclisine sunar.
Yerel seçimlerden sonraki 6 ay içerisinde stratejik plan
haz›rlan›r. ‹dareler, stratejik planlar›n› haz›rlarken orta vadeli
programda yer alan amaç, politikalar ve makro büyüklükler
ile orta vadeli mali planda belirlenen teklif tavanlar›n› dikkate
alarak y›llar itibariyle amaç ve hedefler baz›nda kaynak
da¤›l›m tahmininde bulunur. Stratejik plan, bütçeye esas
teflkil edecek bir biçimde Türkiye Büyük Millet Meclisindeki
(TBMM) bütçe görüflmelerinden önce müzakere edilir. Plan
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kabul edildikten sonra ‹çiflleri Bakanl›¤› ve Kalk›nma
Bakanl›¤›na gönderilir (KMYKK; Kamu ‹darelerinde Stratejik
Planlamaya ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik,
2006).

Stratejik planlardaki hedefler her y›l haz›rlanan performans
programlar› ile uygulanmaktad›r. Türkiye'de 1970'lere kadar
geçerli olan klasik bütçe sisteminde, ödenekler harcama
kalemlerine göre tahsis edilmifltir. Bu durumun amaçlara
yönelik bütçe tahsisinin mevcut olmamas›na ve kalk›nma
planlar› ile bütçe aras›nda iliflki kurulamamas›na neden
oldu¤u ifade edilmektedir (Tecer, 2011, s. 157, 170-171).
1973 y›l›ndan itibaren program bütçe uygulamas›na geçilmifltir.
Program bütçe ile kamu idarelerinin neyi ne kadar sat›n
ald›klar› ve alacaklar› de¤il, ne yapacaklar›, neyi baflaracaklar›
önem kazanmaktad›r. 2002 y›l›nda performansa dayal› bütçe
uygulamas›na geçebilmek için alt› pilot uygulama bafllat›lm›fl,
bütçe teklifleri performans esasl› bütçeleme (PEB) anlay›fl›na
göre yap›lm›flt›r. 2003 y›l›nda yürürlü¤e giren KMYKK ile
kamu kurumlar›n›n tüm gelir-giderlerinin bütçelerinde yer
almas› sa¤lanarak bütçe d›fl›ndaki gelir-gider ifllemleri
önlenmifltir. Kanun ile PEB uygulamas›na geçilmifltir. PEB,
sonuç odakl› bir yap›ya odaklanarak kamu kaynaklar›n›n
hedefler do¤rultusunda kullan›lmas›n› savunmaktad›r. Bununla
birlikte performans ölçümü yaparak hedeflere ulafl›l›p
ulafl›lmad›¤›n› de¤erlendirmektedir. PEB, kalk›nma planlar›,
orta vadeli planlar, orta vadeli mali planlar, stratejik planlar
ve performans programlar› arac›l›¤›yla uygulanmaktad›r. PEB,
performans odakl› bütçe tahakkukunu gündeme getirerek
kamu idarelerini hedef koymalar› ve bu hedeflerin yap›l›p
yap›lmamas› hususunda hesap verebilir konumuna
getirmektedir (Tecer, s. 179-186; Atefl ve Çetin, 2006, s. 277,
279; Hughes, 2003, s. 172-174).

KMYKK'n›n 9. maddesinde "kamu idareleri, hizmetlerin
istenilen düzeyde sunulmas› için bütçe ve kaynak tahsislerini
stratejik plan ve performans göstergelerine dayand›rmak
zorundad›r" ifadesi kullan›lmaktad›r (KMYKK, 2003). Kamu
idareleri stratejik planda belirttikleri amaç ve hedeflerine
ulaflmak için yürütece¤i faaliyetleri performans programlar›nda
kamuoyuna duyurmaktad›r. Performans programlar› ç›kt› ve
sonuç odakl› bir anlay›flla her y›l haz›rlan›r. Performans
programlar› haz›rlan›rken kalk›nma planlar›, hükümet program›,
orta vadeli program, orta vadeli mali plan, y›ll›k program ile
stratejik planlar esas al›n›r. Performans programlar›, idarelerin
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bütçesine kaynakl›k etmektedir. Performans programlar›
haz›rland›ktan sonra bütçe teklifleri ile beraber Maliye
Bakanl›¤› ve Kalk›nma Bakanl›¤›na iletilir. Ekim ya da Kas›m
ay›nda da belediye meclisinde performans program› bütçe
ile birlikte onaylan›r. Maliye ve Kalk›nma Bakanl›¤›, merkezî
bütçe görüflmeleri s›ras›nda teklifleri TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonuna sunar. Teklifler de¤erlendirildikten sonra ortaya
ç›kan son hali Ocak ay› içerisinde belediye baflkan› taraf›ndan
kamuoyuna aç›klan›r, Mart ay›nda da Maliye ve Kalk›nma
Bakanl›¤›na nihai hali gönderilir (Kamu ‹darelerince
Haz›rlanacak Performans Programlar› Hakk›nda Yönetmelik,
2008).

Performans hedeflerinin gerçeklefltirilip gerçeklefltirilmedi¤i
ise idare faaliyet raporunda ifade edilir. Faaliyet raporunda
kullan›lan kaynaklar, gerçekleflen bütçe ve hedefler ile
sapmalar, mali bilgiler, faaliyet ve performans bilgileri
bulunmal›d›r. Faaliyet raporlar›, stratejik plan do¤rultusunda
haz›rlanan performans program›ndaki hedeflerin ak›beti
hakk›nda kamuoyu ve ilgililere bilgi veren belgelerdir. Kamu
kaynaklar›n›n nas›l kullan›ld›¤› faaliyet raporlar›ndan
anlafl›lmaktad›r. Ayr›ca, faaliyet raporlar› denetime kaynakl›k
teflkil etmektedir. Faaliyet raporlar› her y›l haz›rlanmakta ve
o y›l›n raporu izlenen mali y›l içerisinde kamuoyuna
aç›klanmaktad›r. Bu raporlar, kamuoyunu kamu kaynaklar›yla
yürütülmesi planlanan faaliyetlerin ak›beti hakk›nda
bilgilendirmektedir. Bununla birlikte, kamu idarelerinin y›ll›k
performans› hakk›nda bilgi vermektedir (KMYKK; TBMM,
2005; Kamu ‹darelerince Haz›rlanacak Faaliyet Raporlar›
Hakk›nda Yönetmelik, 2006).

Stratejik plan, performans program› ve faaliyet raporlar
ayr›lmaz birer sacaya¤› olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde,
stratejik planlaman›n henüz yeteri kadar ciddiyet içerisinde
bu bak›fl aç›s› ile ele al›nmad›¤› düflünülmektedir. Bu çal›flmada
stratejik planlama bu anlay›flla ele al›nmaktad›r. Literatür
incelemesi ve yöntem ile bafllayan tebli¤, iki ana k›s›mdan
meydana gelmektedir. Birinci k›s›mda belediyelerin bilgi ve
belge odakl› hizmetleri aç›klanm›fl, ikinci k›s›mda ise Bursa
Büyükflehir Belediyesinin 2010-2014 Stratejik Plan› ile bu
dönemdeki performans programlar›nda yer alan bilgi ve
belge odakl› hizmetlere iliflkin hedefler belirtilerek hedeflerin
gerçeklefltirilip gerçeklefltirilmedi¤i incelenmifltir.
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Literatür ‹ncelemesi

Türkiye'de belediyelerde yap›lan stratejik planlarla ilgili pek
çok çal›flma yap›lm›flt›r (Haraç, 2015; Muslu, 2014; fieker,
2013; Eryi¤it, 2012; Turan, 2011; Ayan, 2010). Bu çal›flmalar›n
ço¤u stratejik planlarda yer almas› gereken vizyon, misyon
ifadeleri, zay›f ve güçlü yönlerin belirtilmesi gibi hususlar›n
varl›¤› aç›s›ndan incelenmifltir. Son zamanlarda stratejik
planlar›n nas›l daha baflar›l› yap›labilece¤i konusunda baz›
araflt›rmalar›n yap›ld›¤› gözlenmektedir (Haraç, 2015; Muslu,
2014; fieker, 2013). Fakat, belediyelerin stratejik plan ve
performans programlar›nda belirtilen hedeflerin gerçeklefltirilip
gerçeklefltirilmedi¤i yeteri kadar araflt›r›lmam›flt›r. Tüm
hedeflerin gerçeklefltirilip gerçeklefltirilmedi¤i farkl› alanlarda
çal›flan uzmanlar›n araflt›rabilece¤i bir konudur. Bu nedenle,
bir stratejik plandaki tüm hedeflerin gerçeklefltirilip
gerçeklefltirilmedi¤inin incelenmesi tek bir çal›flmada
incelenebilecek bir husus olarak kabul edilememektedir.
Hedeflerin kapsam›na göre baz› çal›flmalar›n yap›ld›¤›
görülmektedir. ‹stanbul'daki ilçe belediyeleri ile Çorum
Belediyesinin stratejik plan ve performans programlar›ndaki
bilgi ve belge odakl› hizmetlere dair hedeflerin ak›beti
taraf›m›zca yap›lan çal›flmalarda incelenmifltir (Sa¤l›k, 2015a;
Sa¤l›k, 2016). Fakat, herhangi bir büyükflehir belediyesinin
stratejik plan ve performans programlar›ndaki bilgi ve belge
odakl› hizmetlere dair hedeflerin ak›betinin yeteri kadar
araflt›r›lmad›¤› görülmektedir. Bursa Büyükflehir belediyesinin
stratejik plan› ile performans programlar›ndaki bilgi ve belge
odakl› hedeflerin gerçeklefltirilme durumunu inceleyen
elimizdeki çal›flman›n literatürdeki bofllu¤u doldurmas›
temenni edilmektedir.

fiehir ve ilçelerde sunulan bilgi ve belge odakl› hizmetler
hakk›nda ise pek çok çal›flma mevcuttur. Bu çal›flmalar›n
daha çok kent arflivleri (Keskin, 2009; Keskin, 2010; Günalan,
2011; Keskin, 2012; Yalç›n, 2013; Akkaya, 2014), belge ve
elektronik belge yönetimi (Çiçek ve Bozlo¤an, 2008; Çiçek,
2008; Rukanc›, 2010; Anameriç, 2010a; Anameriç, 2010b;
Anameriç, 2011; Çiçek, 2011; Çiçek, 2012a; Çiçek, 2012b ;
Çiçek, 2012c; Yosun, Elbeyo¤lu ve Y›ld›r›m, 2012; Çiçek,
2013; U¤ursoy, Kaya ve Tokgöz, 2013; Sa¤l›k, 2015b) ile
müze kütüphaneleri üzerine flekillendi¤i görülmektedir
(Kopuz ve Cengiz, 2013). Belediyelerde sunulan kütüphane
hizmetlerine iliflkin ise yeteri kadar çal›flman›n yap›ld›¤›
gözlenememektedir. Bu bildirinin de yay›nland›¤›
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sempozyumun bu konudaki bofllu¤u doldurmas› temenni
edilmekte, elimizdeki çal›flman›n ise belediyelerin kütüphane
hizmetleri hakk›nda yeni araflt›rmalar yap›lmas›na katk›da
bulunmas› umulmaktad›r.

Amaç, Yöntem ve Kapsam

Günümüzde geliflmifl kurumlar›n bilgi ve belgeyi oda¤›na
alarak hareket etti¤i görülmektedir. Bilgi ve belge odakl›
faaliyetler kurumlar›n baflar›s›nda önemli bir yere sahiptir.
Bir yerel yönetim organ› olan belediyeler de faaliyetlerini
yürütürken bilgi ve belge üretir. Belediyelerin bilgi ve belge
odakl› hizmetlere yaklafl›m›n› irdelemek, söz konusu
hizmetlerin alg›lan›fl düzeyi hakk›nda bir fikir verebilecektir.

Belediyeler, elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) kurmak,
e-Devlet uygulamalar› gelifltirmek, kütüphane tesis etmek
gibi alanlarda yeteri kadar gerçeklefltirilebilir hedefler
oluflturamamaktad›r. Belediyelerin stratejik plan ve performans
programlar›ndaki bilgi ve belge odakl› hizmetleri gerçeklefltirme
düzeyi üzerine ‹stanbul'daki ilçe belediyeleri örnekleminde
yap›lan çal›flmada belediyelerin hedeflerinin en az yüzde
60'›n› (Sa¤l›k, 2015a), Çorum Belediyesi örnekleminde yap›lan
çal›flmada ise belediyenin hedeflerinin en az yüzde 57'sini
istenilen düzeyde gerçeklefltiremedi¤i tespit edilmifltir (Sa¤l›k,
2016).

Elimizdeki çal›flman›n problemi de "belediyelerin stratejik
planlar› ile performans programlar›nda yer alan söz konusu
hizmetlerin istenilen düzeyde gerçekleflmemesi", sorusu ise
"Bursa Büyükflehir Belediyesinin stratejik plan ve performans
programlar›nda bilgi ve belge odakl› hizmetler nas›l yer
buluyor?" fleklinde belirlenmifltir. Saha araflt›rmas› yöntemi
benimsenerek hedeflerin gerçekleflme düzeyinin tespiti için
faaliyet raporlar›ndan faydalan›lm›flt›r. Örneklem olarak Bursa
Büyükflehir Belediyesinin seçilmesinin nedeni, Bursa'da
düzenlenen sempozyumda varsa sorunlar›n dile getirilerek
çözülmesi amac›yla Bursa Büyükflehir Belediyesi özelinde
gündem oluflturmak için çaba sarf etmektir. Çal›flmada, Bursa
Büyükflehir Belediyesinin 2010-2014 dönemine ait stratejik
plan ve performans programlar›ndaki bilgi ve belge odakl›
hizmetlerin gerçekleflme düzeyinin araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Çünkü 2010-2014 dönemi geride kalm›fl bir devir olup,
sonuçlar› somut bir flekilde görünebilmektedir.
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Belediyelerin Bilgi ve Belge Odakl› Hizmetleri

Günümüzde pek çok kurum faaliyetlerini yürütürken bilgi
ve belgeyi oda¤›na alarak hareket etmektedir. Belediyeler
de çeflitli flekillerde bilgi ve belge odakl› hizmetler sunmaktad›r.
Bilgi ve belge odakl› hizmetlerden, kurumsal bilgi kaynaklar›
hizmeti, halka yönelik bilgi hizmeti ve e-Devlet kapsam›ndaki
hizmetleri anlamaktay›z. Kurumsal faaliyetler s›ras›nda oluflan
belgeleri yönetmek, kurum arflivini düzenlemek, EBYS sistemi
kurmak kurumsal bilgi kaynaklar› hizmetinin kapsam›na
girmektedir. Kütüphane kurmak gibi faaliyetler halka yönelik
bilgi hizmetinin, internetten fatura ödemek, borç sorgulamak,
imar durumunu ö¤renmek gibi faaliyetler ise e-Devlet
kapsam›ndaki bilgi ve belge odakl› hizmetlerin dâhilindedir.
Büyükflehir Belediyesi Kanunu'nda da co¤rafi ve kent bilgi
sistemleri kurmak, kütüphaneler tesis etmek büyükflehir
belediyesinin görevleri aras›nda say›lm›flt›r (Büyükflehir
Belediyesi Kanunu, 2004).

Belediyeler, faaliyetleri s›ras›nda belge üretir. Üretilen bu
belgeler birer delil niteli¤indedir. Ayr›ca belgeler, kurumlar›n
hayat hikayesini aktard›¤› için idari ve kültürel bir de¤ere
sahiptir. Belediyelerin yürüttü¤ü yüzlerce fonksiyon s›ras›nda
milyonlarca belge oluflur. Kurumda oluflan belgeler bazen
bir, bazen ise onlarca farkl› form özelli¤ine sahip
olabilmektedir. Bu belgelerin yönetimi kurumsal iflleyiflin bir
süreci olarak ele al›nmal›d›r (Cox, 2000).

Belediyeler, ürettikleri belgelere istedikleri zaman mekân
kurgusuna ba¤l› olmaks›z›n eriflmeyi amaçlamaktad›r. Ayn›
zamanda belgelerin korunmas›, kurum içi kültürü de tesis
edecek ve gelecek kuflaklara paha biçilemez bir miras
b›rakacakt›r. Günümüzde, bilgi teknolojileri oldukça geliflmifl,
bilgisayar hatta cep telefonlar› üzerinden bilgi ve belgelere
eriflim söz konusu olmufltur. Belediyelerin de belgelere sadece
fiziki ortamdan eriflmenin getirdi¤i birtak›m sorunlar› fark
etti¤i görülmektedir. Fiziki ortamda, orijinal bir belge ayn›
zaman diliminde sadece tek bir kullan›c›ya sunulmakta, di¤er
kullan›c›lar›n eriflimi mümkün olamamaktad›r. Bununla birlikte
sürekli fiziki ortamda gerçekleflen eriflimin, belgenin dokusuna
zarar verebilece¤i olas›d›r. Elektronik ortama aktar›lan
belgelere, ayn› anda birden fazla kullan›c› eriflebilmekte, e-
‹mza ile otantikli¤i korundu¤unda belgeler dokusunu
kaybetmeden say›s›z defa kullan›labilmektedir (Sa¤l›k, 2015a,
s. 39). Kimi belediyeler belge birikimini elektronik ortama
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1 Devlet Arfliv Hizmetleri Hakk›nda Yönetmelik, 1988; Muhafazas›na Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin
Yok Edilmesi Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin De¤ifltirilerek Kabulü Hakk›nda Kanun, 1988; Kamu
‹hale Kanunu, 2002; Bilgi Edinme Hakk› Kanunu, 2003; Bilgi Edinme Hakk› Kanunun Uygulanmas›na ‹liflkin
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‹hale Kanunu ‹le Kamu ‹hale Sözleflmeleri Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun, 2008; Elektronik
‹hale Uygulama Yönetmeli¤i, 2011, Türk Ticaret Kanunu, 2011; Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› [G‹B], 1 S›ra Nolu 

aktarmakta ve bunun da ötesine geçerek tüm iflleyiflini
elektronik ortam üzerinden yürütmektedir. Kurumlar,
kendilerine gelen bir dilekçeyi an›nda elektronik ortam
üzerinden iflleme almakta, kendi fonksiyonlar› neticesinde
ürettikleri belgeyi ise elektronik ortamda oluflturabilmektedir.
EBYS olarak adland›rd›¤›m›z bu düzenekler kurumlara büyük
kolayl›klar sa¤lamaktad›r (Johnston ve Bowen, 2005, s. 133-
138; Swallwood, s. 7-8; Özdemirci, s. 22-23).

Bir kurumda üretilen belge, her zaman sadece bir birimde
ifllem görerek oluflmay›p, çok çeflitli birimlerde dolaflarak
meydana gelebilir. Elektronik belge yönetim sistemleri, bu
ifl ak›fl›n› kolaylaflt›rmaktad›r. E-Belge ilgili birimde
oluflturulduktan sonra izlemesi gereken yolculu¤u çok k›sa
bir süre içerisinde katetmekte, böylelikle fiziki ortamdakine
göre kurumlara büyük bir zaman tasarrufu sa¤lanmaktad›r.
Bununla birlikte, yetkili kifliler güvenli elektronik imza ile
kurum içerisinde bulunmadan, mesai saati içerisinde olsun
olmas›n imzalamas› gereken belgeleri imzalayabilmektedir.
Belgeler, bir fiilin delili oldu¤u için hukuki bir iradeyi beyan
etme özelli¤ine sahiptir. Bu irade beyan›, kanun yap›c›lar
taraf›ndan belirli bir flekle ba¤lanm›flt›r. Fiilin delili olan belge,
hukuki bir sonuç do¤urabilmesi için imzaya sahip olmal›d›r.
‹mza, belgenin ve belgedeki fonksiyonun yetkili kiflilerce
onayland›¤›n› ispatlamaktad›r. Belgeye hukuki bir kimlik
kazand›ran imzan›n zaman ve mekân kurgusu olmadan
gerçeklefltirilebilmesi kurumlara önemli kazan›mlar
sa¤lamaktad›r. Elektronik belge yönetim sistemleri içerisine
eklenen güvenli elektronik imza özelli¤i ile belgeler istenilen
zaman ve mekânda onaylanabilmektedir (Çiçek, 2009, s. 155;
Boudrez, 2007, s. 180-191). Belediyelerin elektronik belge
yönetim sistemlerinin bu kazan›mlar›n› fark etti¤i tecrübe
edilmifltir. Türkiye'deki mevzuat belediyelerin belge yönetim
sistemi kurmalar› ve arflivlerini düzenlemelerini gerektirip,
ihale duyurular›, sosyal sigorta ifllemleri gibi hizmetlerin
elektronik ortamdan yap›lmas›n› buyurmakta ve e-Defter ile
e-Fatura'n›n kullan›lmas›n› mümkün k›lmaktad›r. 1
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Belediyelerin sundu¤u bir di¤er bilgi ve belge odakl› hizmet
halka yönelik bilgi hizmetidir. Kütüphaneler, flehir arfliv ve
müzeleri kurmak bu hizmetin somutlaflt›r›lm›fl flekillerinden
biridir. Kütüphane kurmak, 5393 say›l› Belediye Kanununda
belediyelerin görevlerinden bir tanesi olarak belirtilmifltir
(Belediye Kanunu, 2005).

Bilgi ve belge odakl› hizmetlerden sonuncusu e-Devlet
kapsam›ndaki hizmetlerdir. Teknolojinin geliflmesi ve
hizmetlerin çeflitlenmesiyle kurumlar, kimi ifllemleri elektronik
ortam üzerinden yürütmektedir. Bu ifllem süreci, vatandafllara
da yine bilgi teknolojisi araçlar›n› kullanarak zaman ve
mekâna ba¤l› kalmaks›z›n hizmet alma imkân› sa¤lamaktad›r.
Kamuda, elektronik ortamdan sunulan hizmetlerin e-Devlet
anlay›fl›n›n bir sonucu olarak geliflti¤i kabul edilmektedir
(Odabafl, 2009, s. 18). E-Devlet, verimlili¤i art›rmak ve maliyeti
azaltmak için fiziki ortamda sunulan hizmetleri Web üzerinde
bir arayüz oluflturarak yeniden tasarlamaktad›r. Bununla
birlikte, kullan›c›larla do¤rudan temas›n gerçeklefltirilmedi¤i
geri hizmet noktalar› tesis etmektedir. Mesela vatandafllara
sunulan hizmetlerde, mesai saatleri d›fl›nda ve fiziki mekâna
ba¤l› kalmaks›z›n, internet üzerinden bilgi ve belgelere
eriflmek mümkün olmakta, böylece yurttafllar›n demokratik
kat›l›m› noktas›nda yeni araçlar ortaya ç›kmaktad›r. ‹fl dünyas›
ve kamu kurumlar› da kiflilerin müdahalesine ihtiyaç duymadan
bilgisayarlar taraf›ndan yürütülen otomatik süreçlerin bir
parças› haline gelmektedir (Moses, 2005, s. 137; Warf, 2014,
s. 171).

E-Devlet hizmetlerini iki flekilde tasnif etmek mümkündür.
Bunlardan biri iflleme yönelik hizmetler ikincisi ise bilgi
edinmeye yönelik hizmetlerdir (Sa¤l›k, 2015, s. 66). Web
sitesi ya da mobil ortam üzerinden yap›lan borç ödemek,
baflvuru yapmak gibi sonuç do¤uran faaliyetler iflleme yönelik
hizmetler, bir sonuç do¤uran herhangi bir ifllemin yap›lmad›¤›,
imar durumu sorgulamas› yapmak, borç ö¤renmek gibi bilgi
verici faaliyetler bilgi edinmeye yönelik hizmetler
kapsam›ndad›r.
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Bursa Büyükflehir Belediyesinin 2010-2014 Stratejik
Plan›'nda Bilgi ve Belge Odakl› Hizmetlere ‹liflkin
Hedefler

Bursa'n›n yerel yönetim kurumlar›ndan biri olan Bursa
Büyükflehir Belediyesinin bilgi ve belge odakl› hizmetlere
iliflkin tutumunu incelemek, belediyenin bilgi ve belgeye
olan bak›fl aç›s›n›n ortaya konmas› bak›m›ndan önemli
görülmektedir. Bursa Büyükflehir Belediyesinin haz›rlam›fl
oldu¤u stratejik planlar, performans programlar› ve faaliyet
raporlar› bu husus hakk›nda bir fikir verebilmektedir.

5216 say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanunu gere¤i Bursa
Büyükflehir Belediyesi stratejik plan haz›rlamakla yükümlüdür.
Stratejik planlar, normal flartlarda her dört y›lda bir
haz›rlanmaktad›r. Bursa Büyükflehir Belediyesi 2010 y›l›nda
stratejik plan›n› haz›rlam›flt›r. Belediyenin stratejik plan›nda
flehir temizli¤i, park ve bahçe oluflturulmas›, e-Belediyecilik
hizmetlerinin gelifltirilmesi gibi hedefler bulunmaktad›r. Bu
hedeflerden bilgi ve belge odakl› hizmetler araflt›rmam›zda
incelenecektir. Stratejik planda bulunan bilgi ve belge odakl›
hizmetler taraf›m›zca H1, H2, H3 fleklinde adland›r›lm›fl olup,
flöyle belirtilebilir (Bursa Belediyesi, 2010):

Kurumsal Bilgi Kaynaklar› Hizmetine ‹liflkin Hedefler:

• Tarihi eserler ve do¤al de¤erlerin envanterini ç›kar›p,
tarihi miras bilgi sistemini kurmak  (H1),

• Kent bilgi sistemleri oluflturmak (H2),
• Co¤rafi bilgi sistemlerini güncellemek (H3),
• Biliflim teknolojilerinin alt yap›s›n› gelifltirmek (H4),
• E-‹mza alt yap›s›n› kurmak (H5),
• ‹lçe belediyeleri ve di¤er kamu kurulufllar› ile 

entegrasyon sa¤lamak (H6)

Halka Yönelik Bilgi Hizmetine ‹liflkin Hedefler:

• Semt kitapl›klar›/kütüphaneleri tesis etmek ve 
kütüphanecilik faaliyetlerini yürütmek (H7),

• Bursa Okuyor Kampanyas› kapsam›nda kütüphane
oluflturmak (H8)

• Belediye faaliyetlerinin takip edilebilece¤i duyuru
merkezi ve bilgi ekran› kurmak (H9)
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E-Devlet Kapsam›ndaki Bilgi ve Belge Odakl› Hizmetlere
‹liflkin Hedefler:

• E-Belediye uygulamalar› gelifltirmek (H10),
• Vatandafllara internet üzerinden hizmet sunmak 

(H11)

Bursa Büyükflehir Belediyesinin stratejik planda aç›klad›¤›
hedefleri 2010-2014 aras›ndaki performans programlar›na
yans›tt›¤› görülmektedir. Böylelikle stratejik plandaki hedefler
o y›l içerisinde gerçeklefltirilecek hedeflere dönüflmüfltür. Bir
hedefin belediye için önceli¤inin o hedefe ayr›lan kayna¤›n
miktar›yla do¤ru orant›l› oldu¤unu ifade etmek mümkündür.
Ciddi kaynaklar aktar›lan hedeflerin belediye için öncelikli
görüldü¤ü söylenebilir. Belediye, bir hedefe düzenli olarak
kaynak ay›rabilir. Düzenli kaynak ihdas edilmesi her zaman
hedefin gerçeklefltirilmesini sa¤lamamaktad›r. Ayn› zamanda,
hedeflerin belirli bir önceli¤e sahip olmas›, onlar›n
gerçeklefltirilece¤i anlam›na gelmemektedir. Büyükflehir
Belediyesinin stratejik plan›nda bu hedefler için belirledi¤i
tahmini maliyetler için Tablo 1, 2010-2014 performans
programlar›ndaki bilgi ve belge odakl› hizmetlere iliflkin
hedeflerin ne kadar bütçeye sahip oldu¤u ve tüm hedefler
içerisindeki pay› için Tablo 2, bilgi ve belge odaklar›n y›llara
göre gerçekleflme durumu için ise Tablo 3 incelenebilir.
Tablo 2 ve Tablo 3 ›fl›¤›nda Bursa Büyükflehir Belediyesinin
2010-2014 y›llar› aras›ndaki stratejik plan ve performans
program›nda yer alan bilgi ve belge odakl› hizmetlerin
sonuçlar› hakk›nda de¤erlendirmeler yap›lacakt›r.

De¤erlendirme

Ülkemizde stratejik plan haz›rlayan belediyeler ulaflmak
istedi¤i noktay› belirleyerek bunun için çeflitli hedefler saptar.
Bu hedefler bazen müspet bazen menfi sonuçlanmaktad›r.
Hedeflerin gerçeklefltirilememesinin çeflitli nedenleri olabilir.
Pek çok belediyede yeterli kaynak ayr›lmamas›, hedefi
gerçeklefltirecek derecede yeteri kadar emek harcanmamas›
veya göz önünde bulundurulamayan sebeplerin hedeflerin
gerçeklefltirilememesinde etkili oldu¤u görülmektedir.

Bursa Büyükflehir Belediyesinin 2010-2014 Stratejik Plan›'nda
11 adet bilgi ve belge odakl› hedef bulunmaktad›r. Bu hedefler
performans programlar›nda da yer alm›flt›r. Stratejik planda
yer bulan 11 adet hedefin yan› s›ra, performans programlar›nda
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kurum arflivi ve Bursa belle¤inin dijitallefltirilmesine yönelik
hedefler de bulunmaktad›r. Söz konusu hedeflerle birlikte
toplamda 13 adet hedeften hiçbirinin tamamen
gerçeklefltirilemedi¤i tespit edilmifltir. Tablo 3'te k›smen
gerçeklefl t i r i ld i¤ i  bel i r t i len hedef ler in as l ›nda
gerçeklefltirilemedi¤ini ifade etmek mümkündür. Belediyenin
bilgi ve belge odakl› hizmetleri gerçeklefltirmedeki baflar›
ortalamas› %28 olup, hedeflerin y›llara göre gerçekleflme
oranlar› flöyle belirtilebilir:

• 2010 % 33
• 2011 % 23
• 2012 % 38
• 2013 % 23
• 2014 % 23

Hedeflerin gerçeklefltirilmesi için yeterli miktarda kayna¤›n
gerekli oldu¤u bilinmektedir. Ne kadar kayna¤›n gerekli
oldu¤u belediyelerce tespit edilmektedir. Bilgi ve belge odakl›
hizmetlerin geliflim sürecinde yüksek maliyetlere ihtiyaç
duydu¤u kabul edilmektedir. Bu noktada Bursa Büyükflehir
Belediyesinin bilgi ve belge odakl› hizmetlere iliflkin ay›rd›¤›
kaynaklar›n yeterli oldu¤unu ifade etmek mümkündür.
Belediyenin gerçeklefltirmek istedi¤i bilgi ve belge odakl›
hizmetlere iliflkin hedeflerin tüm faaliyetlere ayr›lan kaynaklar
içerisindeki oran› flöyle belirtilebilir:

• 2010 % 3,14
• 2011 % 1,79
• 2012 % 1,83
• 2013 % 1,31
• 2014 % 1,71

Altyap›dan, ulafl›ma, halkla iliflkilerden kültürel hizmetlere
kadar pek çok konuda hizmet sunan belediyelerin bu
konularda hedefleri olmas› tabiidir. Belediyelerin fazla miktarda
maddi kaynak ay›rd›¤› hedeflere daha çok önem verdi¤ini
dile getirmek mümkündür. Performans programlar›nda
hedeflere ayr›lan kaynaklara göre belediyelerin önem verdi¤i
ve vermedi¤i alanlar› ölçmeye çal›flan çal›flmalarda (Sa¤l›k,
2015; Sa¤l›k, 2016) bir hedef için ayr›lan kaynak, tüm hedefler
için ayr›lan kaynaklar aras›nda %1'lik bir dilime sahipse önem
görüyordur düflüncesi benimsenmifltir. Bu bak›fl aç›s›
benimsendi¤inde Bursa Büyükflehir Belediyesinin 2010-2014
y›llar›nda bilgi ve belge odakl› hizmetlere iliflkin hedeflere
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önem verdi¤ini ifade etmek mümkündür. Fakat bu kaynaklar›n
hedefleri gerçeklefltirmek için kullan›lmad›¤› görülmüfltür.

Mesle¤imiz gere¤i EBYS tesis etmek ve kütüphane kurmak
ile ilgili hedeflerin nas›l baflar›l› bir flekilde gerçeklefltirilece¤i
bilinmektedir. Belediyenin kütüphane kurmak için ay›rd›¤›
kaynaklar yeterli gözükse de istenilen hedefler
gerçeklefltirilememifltir. Bu durumun sebepleri baflka bir
çal›flmada incelenebilir. Ayr›ca, belediyenin e-‹mza sistemini
kuramad›¤› görülmüfltür. E-‹mza altyap›s›n› kurmak için
ayr›lan kayna¤›n yeterli olmad›¤›n› ifade etmek mümkündür.
Bununla birlikte, kent bilgi sistemleri ve co¤rafi bilgi
sistemlerinin tesis edilmesi ile e-Belediyecilik hizmetlerinin
fazlalaflt›r›lmas› noktas›nda belediyenin daha baflar›l› oldu¤u
söylenebilir.

Belediyenin 2010 y›l›nda performans program›nda yer
almamas›na ra¤men, fier'iye Sicillerini dijitallefltirdi¤i, kütüphane
otomasyon sistemi sat›n ald›¤› ve Bursa Araflt›rmalar› Merkezini
kurdu¤u görülmüfltür (Bursa Büyükflehir Belediyesi 2010
Faaliyet Raporu, 2010, s. 136). Ayr›ca e-Belediye modülleri
aras›nda hedeflenmeyen modüllerin gelifltirdi¤i de
gözlenmektedir (Bursa Büyükflehir Belediyesi 2010 Faaliyet
Raporu, 2010, s. 230). Ayr›ca, 2011-2014 performans
programlar›nda yer almamas›na ra¤men bilgi ve belge odakl›
faaliyetlerin gerçeklefltirildi¤i görülmüfltür. Fakat, Belediyenin
2011 faaliyet raporunda çeliflkili bilgiler bulunmaktad›r. Tesis
edildi¤i belirtilen semt kütüphanesi (Bursa Büyükflehir
Belediyesi 2011 Faaliyet Raporu, 2011, s. 122) baflka bir yerde
tesis edilemedi olarak ifade edilmifltir (Bursa Büyükflehir
Belediyesi 2011 Faaliyet Raporu, 2011, s. 375). Bu duruma
ra¤men, 2012 y›l›nda kad›nlara özel bir kütüphane ile bir
çocuk kütüphanesinin aç›lmas› olumlu bir durum olarak
kabul edilmektedir (Bursa Büyükflehir Belediyesi, 2016).

Sonuç

Bu çal›flmada belediyelerin stratejik plan ve performans
programlar›nda yer alan EBYS kurmak, e-Belediyecilik
uygulamalar›n› art›rmak, kütüphane kurmak gibi bilgi ve
belge odakl› hizmetler gerçeklefltirilmesi aç›s›ndan
de¤erlendirilmifltir. Bursa Büyükflehir Belediyesi örneklem
olarak seçilip, belediyenin 2010-2014 Stratejik Plan›'nda ve
bu y›llardaki performans programlar›nda yer alan bilgi ve
belge odakl› hizmetlerin gerçeklefltirilip gerçeklefltirilmedi¤i
incelenmifltir.
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Stratejik ve performans programlar›nda yer alan hedeflerin
% 28'inin gerçeklefltirildi¤i, % 72'sinin ise gerçeklefltirilemedi¤i
tespit edilmifltir. Belediyenin bu hizmetler için ay›rd›¤›
kaynaklar yeterli gözükse de, hedefleri gerçeklefltirmek için
kullan›lmad›¤› anlafl›lm›flt›r. Belediyenin 2010-2014 y›llar›
aras›nda 2 adet kütüphane kurdu¤u gözlense de semt
kütüphanelerinin kurulmas› ve Bursa Okuyor Kampanyas›
kapsam›nda kütüphane tesis edilmesi hedefini
gerçeklefltiremedi¤i tespit edilmifltir.

Bursa Büyükflehir Belediyesinin e-Belediyecilik hedeflerini
büyük oranda gerçeklefltirdi¤i, biliflim altyap›s› ile kent bilgi
sistemi ve co¤rafi bilgi sistemini eksiklikler olsa da gelifltirdi¤i
anlafl›lm›flt›r. Bununla birlikte, vatandafllara internet üzerinden
sunulan hizmetlerin art›r›ld›¤› gözlenmifltir. Fakat, belediye
faaliyetlerinin halka duyurulaca¤› duyuru merkezi ve bilgi
ekran›n›n Bursa'n›n farkl› bölgelerine konumland›r›lamad›¤›
tespit edilmifltir.

Belediyenin e-‹mza altyap›s›n› tam olarak kuramad›¤›
anlafl›lm›flt›r. E-‹mza süreci olmadan kamu kurumlar›nda
EBYS tam olarak yürütülememektedir. EBYS kurmak ve
yönetmek ciddi kaynak ve uzman deste¤ine ihtiyaç duyan
bir faaliyettir. Belediyenin bu hedefi baflar›ya ulaflt›racak
seviyede yeterli kaynak ay›rmad›¤› görülmüfltür. Bununla
birlikte yeterli kayna¤›n yan› s›ra nitelikli uzman deste¤inin
projelerin baflar›s›nda önemli bir yere sahip oldu¤u
bilinmektedir. Belediye, ilerleyen zamanlarda EBYS tesisinde
bir uzman deste¤ine gereksinim duyacakt›r.

Belediyelerin stratejik planlar›ndaki bilgi ve belge odakl›
hizmetlerin gerçeklefltirilme durumunu inceleyen taraf›m›zca
yap›lm›fl di¤er çal›flmalarda, belediyelerin kütüphane kurmak
ve EBYS gelifltirmek için ciddi kaynaklar ay›rd›¤› gözlense
de, bu kaynaklar› hedefleri gerçeklefltirmek için kullanamad›¤›
görülmüfltür. Bu durum Bursa Büyükflehir Belediyesi özelinde
de geçerlidir. Belediyelerin kütüphane kurmak ve EBYS tesis
etmek için ciddi kaynaklar ay›rmas›na ra¤men neden bu
hedefleri gerçeklefltiremedi¤i elimizdeki çal›flma neticesinde
ortaya ç›kan muhtemel araflt›rma konular›ndan biridir.
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Tablo 1. Bursa Büyükflehir Belediyesinin 2010-2014 stratejik plan›nda bilgi
ve belge odakl› hizmetlerin tahminî maliyetleri

H1 400 30 0 0 0

H2 500 500 3.000 3.000 0

H3 7.584,567 1.710 1.824,714 1.907,870 1.242,091

H4 5.970 3.982 3.167,200 2.889,720 3.075,292

H5 - - - - -

H6 - - - - -

H7 - - - - -

H8 - - - - -

H9 0 50 200 200 450

H10 - - - - -

H11 530 430 235 240 250

Hedefler 2010    2011  2012 2013 2014
(bin TL) (bin TL) (bin TL) (bin TL) (bin TL)

2 Tablodaki veriler, Bursa Büyükflehir Belediyesinin 2010-2014 Performans Programlar› ile 2010-2014 Faaliyet 
Raporlar›ndan elde edilmifltir.

3 Belediyenin 2010 y›l›ndaki performans hedefleri için gerekli gördü¤ü kaynak (personel giderleri hariç) 430 
milyon 120 bin TL'dir.

4 2011 performans program›nda Kent Müzesi ve Bursa Araflt›rmalar› Merkezindeki kent belle¤inin dijitallefltirilmesi
hedefi bulunmakta olup, bu hedefin belediyenin öz kaynaklar›yla gerçeklefltirilmek istendi¤i görülmektedir. 
2012

5 Belediyenin 2011 y›l›ndaki performans hedefleri için gerekli gördü¤ü kaynak (personel giderleri hariç) 665 
milyon 820 bin TL'dir.

6 Belediyenin 2012 y›l›ndaki performans hedefleri için gerekli gördü¤ü kaynak (personel giderleri hariç) 681 
milyon 300 bin TL'dir.

7 Belediyenin 2013 y›l›ndaki performans hedefleri için gerekli gördü¤ü kaynak (personel giderleri hariç) 816 
milyon 490 bin TL'dir.

8 Belediyenin 2014 y›l›ndaki performans hedefleri için gerekli gördü¤ü kaynak (personel giderleri hariç) 943 
milyon 300 bin TL'dir.

9 Kütüphane Müdürlü¤ü konferans düzenlemek, sergi oluflturmak, yay›n haz›rlamak gibi faaliyetlerden de 
sorumludur. Bu çal›flmada belirtilen miktarlar kütüphane kurmak ve kütüphanecilik faaliyetlerini yürütmek için
belirtilen miktarlardan oluflmaktad›r.

10 Stratejik planda yer almayan kurum arflivi faaliyetlerini gerçeklefltirmek hedefi H12'de de¤erlendirilmifltir.
11 Belediyenin stratejik plan›nda ve 2010 Performans Program›'nda yer almayan fakat 2011 performans program›nda

Kent Müzesi ve Bursa Araflt›rmalar› Merkezindeki kent belle¤inin dijitallefltirilmesi fleklinde bir hedef bulunmakta
olup, bu hedefin belediyenin öz kaynaklar›yla gerçeklefltirilmek istendi¤i görülmektedir.
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Tablo 2. Bursa Büyükflehir Belediyesinin 2010-2014 performans
programlar›nda bilgi ve belge odakl› hizmetlere ayr›lan
kaynaklar 2
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 Tablo 3. Hedeflerin gerçeklefltirilme durumu

H
ed

ef
le

r
2

0
1

0
2
0
1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

H
1

G
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

K
›s

m
en

 g
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

H
2

K
›s

m
en

 g
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

K
›s

m
en

 g
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

K
›s

m
en

 g
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

H
3

K
›s

m
en

 g
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

K
›s

m
en

 g
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

H
4

G
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

K
›s

m
en

 g
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

K
›s

m
en

 g
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

H
5

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

K
›s

m
en

 g
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

K
›s

m
en

 g
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

H
6

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

K
›s

m
en

 g
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

K
›s

m
en

 g
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

K
›s

m
en

 g
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

H
7

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

K
›s

m
en

 g
er

çe
kl

efl
tir

ild
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

H
8

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

H
9

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

H
1

0
G

er
çe

kl
efl

tir
ild

i
G

er
çe

kl
efl

tir
ild

i
G

er
çe

kl
efl

tir
ild

i
G

er
çe

kl
efl

tir
ild

i
K

›s
m

en
 g

er
çe

kl
efl

tir
ild

i

H
1

1
G

er
çe

kl
efl

tir
ild

i
K

›s
m

en
 g

er
çe

kl
efl

tir
ild

i
K

›s
m

en
 g

er
çe

kl
efl

tir
ild

i
K

›s
m

en
 g

er
çe

kl
efl

tir
ild

i
K

›s
m

en
 g

er
çe

kl
efl

tir
ild

i

H
1

2
K

›s
m

en
 g

er
çe

kl
efl

tir
ild

i
K

›s
m

en
 g

er
çe

kl
efl

tir
ild

i
G

er
çe

kl
efl

tir
ild

i
G

er
çe

kl
efl

tir
ild

i
G

er
çe

kl
efl

tir
ild

i

H
1

3
H

ed
ef

 y
o
k

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i

G
er

çe
kl

efl
tir

ile
m

ed
i



Belediye Arflivlerinin Say›sallaflt›r›lmas›nda
Bilgi ve Belge Uzman› ‹stihdam›n›n Baflar›ya
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Öz

Kamu kurumlar› faaliyetlerinin birer delili olarak belge üretir.
Fiziki ortamlarda üretilen belgeler gerekli yasal süreçleri
tamamlad›ktan sonra önce birim sonra kurum arflivlerine
devredilmektedir. Türkiye'deki kamu kurumlar› fiziki ortamda
haz›rlad›klar› belgelerin yan› s›ra a¤›rl›kl› olarak dijital
ortamlarda belge haz›rlamakta ve üretilen belgeleri de yine
bu ortamlarda yönetmeye ve depolamaya (arflivlemeye)
bafllam›flt›r. Fiziki ortamlarda üretilen belgeler ise uzun bir
süreden beri say›sal ortama h›zla aktar›lmaktad›r. Son
zamanlarda yerel yönetimlerden belediyeler hem güncel
belgelerini hem de arflivlerini elektronik ortamlara daha
kolay eriflim için tafl›maya bafllam›flt›r. Ancak profesyonellik
isteyen her faaliyette oldu¤u gibi bu ifllemlerde de uzman
iflgücünden faydalan›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Bu durumda
‹stanbul'da gerek büyükflehir ve gerekse ilçe belediye
arflivlerinin say›sallaflt›r›lmas› hangi uzman ve yetiflmifl
personel taraf›ndan hangi kriterler ›fl›¤›nda gerçeklefliyor?
sorusu akla gelmektedir. Belediyelerin gerek kendi imkanlar›
ve gerekse hizmet al›m› fleklinde yapt›klar› say›sallaflt›rma
projelerinde kalifiye ve uzman kiflilerin çal›flt›r›lmamas› bu
soruyu akla getirmektedir. Bundan dolay› birçok yerel yönetim
hem zaman hem de nakit kayb›na u¤ramaktad›r.
Araflt›rmada belediyelerde gerçeklefltirilen say›sallaflt›rma
projelerindeki uzman istihdam›n›n baflar›l› sonuçlar verdi¤i
hipotezi benimsenmektedir. Çal›flmada bilgi ve belge yönetimi
mezunlar›n›n ‹stanbul, Gaziosmanpafla Belediyesinde
yürütülmekte olan say›sallaflt›rma projesindeki safhalar›n
yönetilmesindeki rolleri incelenecektir. Sahadaki uygulamalar
incelendi¤inde belediyelerin arflivlerini tekrar tekrar
say›sallaflt›rd›¤› görülmektedir. Gerçekleflen bu say›sallaflt›rma
uygulamalar›n›n literatürde yeteri kadar de¤erlendirilmedi¤i
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Girifl

Kamu kurumlar› faaliyetlerinin birer delili olarak belge üretir.
Fiziki ortamda üretilen belgeler saklama sürelerine göre önce
birim sonra kurum arflivlerine devredilir. Türkiye'deki kamu
kurumlar› fiziki ortamda ürettikleri belgeleri art›k elektronik
ortamda üreterek arflivleme sürecine bafllam›flt›r. Fiziki ortamda
üretilen belgeler ise son on y›ld›r say›sal ortama aktar›lmaktad›r.
Yerel yönetimlerden biri olan belediyelerin de stratejik planlar›
ve yapt›klar› ihalelerden arflivlerinde muhafaza ettikleri
belgeleri say›sallaflt›rd›¤›n› anlamaktay›z (Sa¤l›k, 2015a;
Elektronik Kamu Al›mlar› Platformu [EKAP], 2016).

Belediyelerin fiziki ortamdaki belgelere say›sal ortamdan
eriflmenin kendilerine büyük kolayl›klar sa¤lad›¤›n› fark etti¤i
görülmektedir. Çünkü,  fiziki ortamda bir belgeye ayn› anda
tek bir kifli ya da kifliler taraf›ndan eriflim söz konusuyken,
elektronik ortamda belgelere ayn› anda birden fazla kiflilerin
eriflimi mümkün olmaktad›r. Bu kolayl›klardan yararlanmak
amac›yla, Türkiye'de en çok belediyeye sahip il olan
‹stanbul'daki ilçe belediyelerinin çok büyük bir ço¤unlu¤unun
arflivlerini say›sallaflt›rd›¤›n› görmekteyiz (Sa¤l›k, 2015a; Sa¤l›k,
2015b).

dikkat çekmektedir. Çal›flman›n bir di¤er sorusu "Neden
belediye arflivleri tekrar tekrar say›sallaflt›r›l›yor?" fleklinde
belirtilebilir. Belediyelerdeki say›sallaflt›rma uygulamalar›n›n
belediyeler ya da firmalar taraf›ndan süreçlere yeteri kadar
hakim olunmayarak yap›ld›¤› mevcut tecrübelerden
anlafl›lmaktad›r. Araflt›rmadan belediyelerdeki say›sallaflt›rma
ifllemlerinde hedeflenen baflar›ya ulaflmak için konunun
uzman› olan bilgi ve belge yönetimi bölümü mezunu
istihdam›n›n gereklili¤i hususunda fark›ndal›k oluflturmas›
beklenmektedir. Bilgi ve belge yönetimi bölümlerinden mezun
olmufl uzmanlar›n içerisinde yer ald›¤› say›sallaflt›rma
projelerinin, bilgi ve belge uzman› istihdam›n›n olmad›¤›
projelere göre daha baflar›l› sonuçlar verdi¤i görülmüfltür.
Çal›flmada belediye kanunlar›, arfliv mevzuat›, yönetmelikler,
bu alanda yap›lm›fl çal›flmalar›n analizi, saha araflt›rmas›
ve yüz yüze görüflme yöntemlerinden faydalan›lm›flt›r.

Anahtar Kelimeler: Belediyeler-arfliv yönetimi, belediye
arflivleri-say›sallaflt›rma, belediyeler-bilgi ve belge uzman›
istihdam›.
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Belediyelerin bu konuda idari ve hukuki olarak çok ciddi
k›s›tlamalarla karfl›laflmad›¤›, bilakis desteklendi¤i bilinmektedir.
5216 say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanunu ile 5393 say›l›
Belediye Kanunu'nda elektronik bilgi eriflim hizmetleri sunmak
belediyelerin görevleri aras›nda belirtilmifltir (Büyükflehir
Belediyesi Kanunu, 2004; Belediye Kanunu, 2005). 2006
y›l›nda yay›nlanan 9. Kalk›nma Plan›nda, mahalli idarelerin
e-Devlet uygulamalar›n› etkin bir flekilde kullanmas›, adli
süreçler ile kamunun ifl dünyas›na sundu¤u hizmetlerin
elektronik ortama tafl›nmas› ve kadastro bilgilerinin
say›sallaflt›r›lmas› gibi hedefler bulunmaktad›r (Türkiye
Cumhuriyeti [T.C.] Kalk›nma Bakanl›¤›, 2006). Bu hedefler
2006 y›l›nda yay›nlanan Bilgi Toplumu Eylem Plan›'nda da
yer almaktad›r (T.C. Baflbakanl›k, Bilgi Toplumu Eylem Plan›,
2006). Kamu kurumlar› kalk›nma planlar› ve bilgi toplumu
eylem planlar›ndaki hedefler do¤rultusunda stratejik planlar›n›
oluflturmaktad›r. Stratejik planlara eklenen hedefler performans
programlar›nda yer buldu¤u takdirde cari y›l içerisinde
gerçeklefltirilecek hedefler haline gelmektedir (Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2003; Kamu ‹darelerinde
Stratejik Planlamaya ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda
Yönetmelik, 2006).

Bu do¤rultuda, belediyelerin arflivlerin say›sallaflt›r›lmas›
hedeflerini stratejik planlar›na ekledikleri görülmektedir. Bir
hedefin stratejik planda yer almas› o hedefin önemli görüldü¤ü
anlam›na gelmektedir .  Belediyeler in arfl iv ler in
say›sallaflt›r›lmas›na önem verdi¤ini ifade etmek mümkündür.
Profesyonellik isteyen her faaliyette oldu¤u gibi arflivlerin
say›sallaflt›r›lmas› faaliyetinde de uzman iflgücü istihdam›n›n
gerekli oldu¤u aç›kt›r. Belediyeler say›sallaflt›rma projelerini
gerek kendi imkanlar› gerekse hizmet al›m› fleklinde
gerçeklefltirmektedir. Fakat, önem vermelerine ra¤men
say›sallaflt›rma projelerinde kalifiye ve uzman kiflilerin
çal›flt›r›lmamas› bu soruyu akla getirmektedir. Bu durumda,
‹stanbul'daki ilçe belediyelerinde arflivlerin say›sallaflt›r›lmas›
faaliyetleri hangi uzman ve yetiflmifl personel taraf›ndan
gerçeklefltiriliyor sorusu akla gelmektedir. Çal›flma, bu soruya
Gaziosmanpafla Belediyesi örnekleminde bir cevap aramak
amac›yla kaleme al›nm›flt›r. Literatür incelemesi ve yöntemle
bafllayan bildiri, belediyelerdeki arfliv say›sallaflt›rma
projelerinde karfl›lafl›lan sorunlar›n belirtildi¤i birinci k›s›m
ile Gaziosmanpafla Belediyesi arflivinin say›sallaflt›r›lmas›ndaki
istihdam›n baflar›ya etkisini inceleyen ikinci k›s›mdan meydana
gelmektedir.
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Literatür ‹ncelemesi

Alan›m›zda bilgi kaynaklar›n›n say›sallaflt›r›lmas› konusunda
pek çok çal›flma bulunmaktad›r.1  Bu çal›flmalardan kurumlar›n
faaliyetleri sonucunda oluflan belgelerin say›sallaflt›r›lmas›
üzerine yap›lanlar›n kütüphane ve müzelerdeki kaynaklar›n
say›sallaflt›r›lmas› konusunda yap›lm›fl çal›flmalara göre daha
az say›da oldu¤u dikkat çekmektedir (Küçük ve Al›r, 2003;
Baransel ve Tabak, 2006; Külcü ve Çakmak, 2009; Ayd›n ve
Özdemirci, 2011; Katuu, 2012; Nazemi, 2013; Okumufl, 2014;
fianl› vd., 2014; Akdo¤an ve Özdemirci, 2015; Turan, 2015;
Ar›soy ve Durmufl, 2015; Yalç›nkaya, 2015; Saydam, 2015).
Zikredilen 13 çal›flmadan 7'sinin son 3 y›lda gerçeklefltirilmesi,
arflivlerin say›sallaflt›r›lmas›n›n gündemde olan konulardan
biri oldu¤unu göstermektedir. Bu duruma ra¤men, yap›lan
çal›flmalarda belediyelerde gerçekleflen say›sallaflt›rma
faaliyetlerinin konu edinilmedi¤i, bununla birlikte, belge
yönetimindeki say›sallaflt›rma faaliyetlerinde görev alan
personelin uzmanl›klar›n›n yeteri kadar sorgulanmad›¤›
gözlenmektedir.

Ancak, belge yönetimi ile ilgili projelerde uzman istihdam›na
Çiçek'in (2011) dikkat çekti¤i görülmektedir. Çiçek'in (2011)
bu çal›flmas›nda elektronik belge yönetimi programlar›
kurulmas›nda bilgi ve belge uzmanlar›n›n rolü
de¤erlendirilmifltir. Bu çal›flma, do¤rudan say›sallaflt›rma
projelerindeki bilgi ve belge uzman› istihdam›na vurgu
yapmasa da literatürde önemli bir bofllu¤u doldurmaktad›r.
Elimizdeki çal›flmadan say›sallaflt›rma projelerinde bilgi ve
belge uzman› istihdam›n›n baflar›ya etkisini irdeleyerek
literatürdeki bofllu¤u doldurmas› beklenmektedir.

Amaç, Yöntem ve Kapsam

Türkiye'deki yerel yönetimlerden biri olan belediyeler son
on y›ld›r arflivlerini say›sal ortama aktarmaktad›r. Belediyelerin
daha önce bafllatm›fl oldu¤u arfliv say›sallaflt›rma projelerini
istenilen sonuca eriflemedi¤i için tekrarlad›¤› görülmektedir.
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Bu noktada, belediyeler arflivlerini say›sallaflt›r›rken hangi
uzman personeli istihdam etmektedir sorusu akla gelmektedir.
Çünkü, arflivlerin say›sallaflt›r›lmas›nda yeteri kadar bilgi ve
belge uzman›n›n istihdam edilmedi¤i görülmüfltür. Bu durumun
projelerin baflar›s›n› olumsuz etkiledi¤i kabul edilmektedir.
Belediyelerin arflivlerini tekrar tekrar say›sallaflt›rmas›ndaki
sebeplerden biri olarak süreçlere yeteri kadar hakim olmayan
personelin istihdam edilmesi karfl›m›za ç›kmaktad›r. Çal›flman›n
amac› belediyelerdeki say›sallaflt›rma projelerinde bilgi ve
belge uzman› istihdam›n›n baflar›ya etkisini incelemektir.
Çal›flman›n bir di¤er amac›, belediye arflivlerinin tekrar tekrar
say›sallaflt›r›lmas›n›n nedenlerini incelemektir.

‹stanbul'daki ilçe belediyeleri de son on y›ld›r arflivlerini
say›sallaflt›rmaktad›r. ‹stanbul'daki ilçe belediyelerinden biri
olan Gaziosmanpafla Belediyesinde say›sal arfliv oluflturma
faaliyetleri gerçekleflmektedir. ‹stanbul'daki ilçe belediyelerinin
arfliv say›sallaflt›rma projelerinde yeteri kadar bilgi ve belge
uzman› istihdam etmedi¤i görülmektedir (EKAP, 2016). Fakat,
Gaziosmanpafla Belediyesindeki projede 14 adet arflivcinin
çal›flt›r›lmas› mümkündür. Gaziosmanpafla Belediyesindeki
projede flu anda 10 adet arflivci istihdam edilmifltir. Çal›flmada
evren olarak ‹stanbul'daki ilçe belediyelerinin seçilmesinin
nedeni, ‹stanbul'un Türkiye'deki en çok belediyeye sahip il
olmas›d›r. Gaziosmanpafla Belediyesinin örneklem olarak
benimsenmesinin nedeni ise, ‹stanbul'daki ilçe belediyelerinde
gerçeklefltirilen arfliv say›sallaflt›rma projelerinde en çok bilgi
ve belge uzman›n›n çal›flt›r›ld›¤› projelerden birinin
Gaziosmanpafla Belediyesinde gerçekleflmesidir. Çal›flmada
"yeterli say›da bilgi ve belge uzman›n›n çal›flt›r›ld›¤› projeler
baflar›l› sonuçlar vermektedir" hipotezi benimsenmektedir.
Literatür incelemesi, saha araflt›rmas› ve yüz yüze görüflme
yöntemlerinden faydalan›lm›flt›r. Çal›flmadan belediyelerdeki
arflivlerin say›sallaflt›r›lmas› projelerinde bilgi ve belge
uzmanlar›n›n istihdam edilmesi konusunda fark›ndal›k
oluflturmas› beklenmektedir.

Belediye Arflivlerinde Say›sallaflt›rma ‹fllemleri ve
Karfl›lafl›lan Sorunlar

Kamu kurumlar› faaliyetlerinin birer delili olarak belge üretir.
Bir kamu kurumu olan belediyelerde de gerçeklefltirilen farkl›
ifllemler sonucunda binlerce belge oluflmaktad›r. Bu belgeler
farkl› tür ve özelliklere sahiptir. Bu farkl› tür ve özelliklere
sahip olan belgelerin belirli bir sistem içerisinde yönetilmesi
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gerekti¤i aç›kt›r. Belediyelerde oluflan belgelerin sistematik
bir flekilde yönetilmesi bilgi ve belge uzmanlar›n›n istihdam
edilmesiyle mümkündür. Çünkü, bilgi ve belge uzmanlar›
bu konunun e¤itimini almaktad›r.

Her kurumda oldu¤u gibi belediyelerde oluflan belgeler de
belirli bir kullan›m süresine sahiptir. Belgeler üretildikleri
andan itibaren belirlenmifl saklama süreleri dâhilinde
saklan›rlar. Güncel kullan›m süreleri dolan belgeler, önce
birim sonra kurum arflivine devredilir. Kurum arflivine
devredildikten sonra, Devlet Arflivlerine gönderilmesi gereken
belgeler Devlet Arflivine gönderilmekte,
imha edilmesi gereken belgeler ise imha edilmektedir.

Fiziki ortamda saklanan belgelere ayn› anda tek bir kullan›c›
taraf›ndan eriflim söz konusudur. Arfliv belgelerinin çok s›k
kullan›ld›¤› kurumlardan biri olan belediyelerde çoklu eriflim
olanaklar›n›n sa¤lanmas› kendilerine büyük kolayl›klar
sa¤layacakt›r. Bu kolayl›klardan faydalanmak için teknolojik
koflullar›n geliflmesiyle de birlikte, belediyeler arflivlerdeki
evraklar›n› say›sallaflt›rmak için çaba göstermektedir. Belediye
arflivlerinin say›sallaflt›r›lmas› neticesinde belgelere eriflim
h›z› artacak, evraklar›n asl› s›k s›k kullan›lmamas› nedeniyle
y›pranmayacak ve koruma alt›na al›nacak, ihtiyaç duyulan
bilgi için filtreleme ve arama imkân› geçerli olacakt›r.

Türkiye'nin en çok belediyeye sahip ili olan ‹stanbul'da pek
çok belediyenin arflivlerini say›sal ortama aktarmak için
projeler gelifltirdi¤i bilinmektedir. ‹yi niyet ve kurumsal fayda
amac› tafl›yan bu projelerin her zaman istenilen sonucu
vermedi¤i görülmektedir. Belediye arflivlerinin say›sallaflt›r›lmas›
projelerinde yeteri kadar bilgi ve belge uzman›n›n istihdam
edilmemesi istenilen sonuçlar›n elde edilememesinin
nedenlerinden biri olarak düflünülmektedir. Bilgi ve belge
uzmanlar›n›n yeteri kadar istihdam edilmedi¤i projelerde
pek çok sorunlar›n ortaya ç›kt›¤› görülmekte, bu sorunlar›n
çözümlenemedi¤i anlafl›lmaktad›r. Sorunlar›n çözülememesi
nedeniyle projeler tekrarlanmaktad›r. Belediye arflivlerinin
say›sallaflt›r›lmas›nda karfl›lafl›lan belli bafll› problemler flöyle
belirtilebilir:

• Say›sal ortama aktar›lan görüntülerin üst verilerinin
girilmemesi veya eksik girilmesi,

• Belgelerin dosya içerisinde düzenlenmeden 
gelifligüzel bir flekilde dijitallefltirilmesi,
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• 2005 y›l› öncesine ait olup bir vaka dosyas› 
hüviyetine sahip dosyalara Standart Dosya Plan› 
Kodu verilirken, dosyan›n özelliklerinin dikkate 
al›nmamas›,

• Belge bütünlü¤ünün korunamamas›,
• Kullan›lan dijital arfliv program›n›n arflivcilik 

fonksiyonlar› için yeterli olmamas›

Bahsedilen sorunlar›n bilgi ve belge uzmanlar›n›n istihdam
edildi¤i projelerde uzmanlar taraf›ndan çözüldü¤ü
görülmektedir.

Belediye Arflivlerinin Say›sallaflt›r›lmas›nda Uzman
‹stihdam›n›n Sorunlar›n Çözümüne Katk›s›

Belediye arflivlerinin say›sallaflt›r›lmas›nda yukar›da bahsi
geçen sorunlar›n çözülmesinde bilgi ve belge uzmanlar›n›n
önemli bir rolü bulunmaktad›r. ‹stanbul'daki ilçe
belediyelerinde 2011-2016 y›llar›nda gerçeklefltirilen küçük
ve büyük çapl› arfliv say›sallaflt›r›lma projelerinin teknik
flartnameleri incelendi¤inde, her projede proje yöneticilerinin
bilgi ve belge yönetimi mezunu olmas› flart›n›n aranmad›¤›,
arand›¤› durumlarda ise proje yöneticisinin yan›nda bilgi ve
belge uzmanlar›ndan bir ekibin oluflturulmad›¤› görülmektedir
(EKAP, 2016). Bu durum, sahada yetiflmifl insan gücü
eksikli¤ine neden olmaktad›r. Fakat, baz› projelerde
belediyelerin proje yöneticisinin yan›nda en az bir bilgi ve
belge uzman› çal›flt›rd›¤›n› gözlemlemekteyiz. 2011 y›l›nda
Sultanbeyli Belediyesi en az 1 adet, ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi (‹BB) en az 6 adet, 2012 y›l›nda Fatih Belediyesi
en az 3 adet, ‹BB en az 2 adet, 2013 y›l›nda ise Bahçelievler
ve Tuzla Belediyesi en az 1 adet bilgi ve belge uzman›n›n
çal›flt›r›lmas›n› zorunlu k›lm›flt›r. (EKAP, 2016). Bilgi ve belge
uzman› istihdam›n›n fazla oldu¤u projelerde sonuçlar›n
baflar›s›n›n artt›¤› hem sahadaki uygulamalardan hem de
literatürdeki çal›flmalardan anlafl›lmaktad›r (Boock, 2008;
Çiçek, 2011; Wickham, 2015; Assmann ve Mearns, 2015;
Bradley ve Keane, 2015; Ghamouh ve Boulahlib, 2015).

Tecrübelerimiz gere¤i, ihaleye ç›kmadan arflivlerini düzenleyen
belediyelerin de yeteri kadar bilgi ve belge uzman› istihdam
etmedi¤i bilinmektedir. Bununla birlikte, belediyelerin ihalesini
yapt›klar› arfliv say›sallaflt›rma projelerini yüklenen firmalar›n
teknik flartnamelerde en az say›da çal›flt›r›lmas› gereken bilgi
ve belge yönetimi mezunu say›s› sa¤lay›p, bu say›n›n üzerine
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pek ç›kmad›¤› gözlenmektedir. Bu durumun tersine,
Gaziosmanpafla Belediyesinin yürüttü¤ü arfliv say›sallaflt›r›lmas›
projesinde 10 adet bilgi ve belge uzman› istihdam edilmifltir.

Gaziosmanpafla Belediyesindeki arfliv düzenleme faaliyeti
öncesinde arflivin durumunun belirtilmesi gerekli
görülmektedir. Proje öncesinde arflivin giriflinde bir kap›
bulunmad›¤›, her isteyenin girebildi¤i, bir yetkilendirmenin
yap›lmad›¤› belirtilmektedir. Arflive giren kiflilerin herhangi
bir kay›t tutulmadan dosyalar› ald›¤› ifade edilmektedir. fiu
anda arflive bir kap› yap›lm›fl olup, sadece yetkilendirilmifl
çal›flanlar arflive girebilmektedir. Projeden önce arflivdeki
belgelerin arand›¤›nda bulunamad›¤› ifade edilmektedir.
Proje sonras›nda nitelemesi yap›lan belgelere kolayca eriflildi¤i
söylenmektedir (V. Sa¤lam, kiflisel görüflme, Nisan 11, 2016).
Bununla birlikte, belediyenin belgelere SDP kodu verirken
karfl›laflt›¤› güçlükleri aflmak için Devlet Arflivleri Genel
Müdürlü¤ünden yard›m ald›¤› fakat bir çözüme ulaflamad›¤›
belirtilmifltir. Ayr›ca belediyenin bir arfliv mevzuat›
bulunmamaktad›r (B. Akyol, kiflisel görüflme, Nisan 11, 2016).

Projede arfliv belgelerinin dijital ortama aktar›lmas›nda bilgi
ve belge yönetimi mezunlar›n›n tarama operatörü olarak
istihdam edilmedi¤i görülmektedir. Tarama operatörlü¤ü
bilgi ve belge uzmanlar›n›n istihdam edilmesini gerekli k›lacak
süreçlerden olmayabilir fakat tarama operatörlerinin kapsaml›
bir e¤itimden geçmesi lüzumlu görülmektedir. Belirli bir süre
içerisinde bitirilmesi gereken projelerde taranacak belge
say›s› fazla olup, tarama operatörleri üzerinde ciddi bir yük
oluflmaktad›r. Bu yük nedeniyle tarama operatörlerinin hata
yapmas› muhtemeldir. Bu hatalar› en aza indirgemek için
tarama operatörlerinin ciddi bir e¤itime ihtiyac› vard›r (Jones,
2005; Blanke, Bryant ve Hedges, 2011; Mescal, Farwell,
Howard, Rozler ve Matthew, 2014).

Gaziosmanpafla Belediyesindeki say›sallaflt›rma süreci flöyle
aç›klanabilir:

• Tasnif: Kurum arflivine devredilen dosyalar önce 
müdürlüklerine göre, sonras›nda ise türlerine göre
tasnife tabi tutulur. Dosyalardaki belgeler tel, z›mba,
i¤ne gibi unsurlardan ayr›larak taranmaya haz›r 
hale getirilir.
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• Tarama: Tasnif edilen dosyalar›n içindeki belgeler
eksiksiz olarak cihazlarda taran›r. Vaka ya da konu
ile ilgisi görülmeyenler de taran›r fakat 
nitelendirilmesinde ay›klama ya da imha edilece¤i
belirtilir.

• Niteleme: Taramas› yap›lan belgeler ekleri birbirinden
ayr›lmay›p, bilgi ve belge uzmanlar› taraf›ndan 
nitelendirilir. Niteleme s›ras›nda belgeler, organik
ba¤› yoksa kurularak kronolojik s›ra içerisinde yeni
dosyalar›na yerlefltirilir.

• Raflara Yerlefltirme: Dosyalara QR kod verilerek 
kompakt raflarda konumland›r›l›r.

Belediyelerde ve di¤er kamu kurumlar›nda gerçeklefltirilen
say›sallaflt›rma projelerinde belgelerin nitelemelerinin tam
yap›lamad›¤›, baz› eksikliklerin oldu¤u bilinmektedir. Bu
eksikliklerin, nitelemenin uzman olmayan kifliler taraf›ndan
yap›lmas› nedeniyle kaynakland›¤› düflünülmektedir.
Literatürde de bilgi ve belge uzmanlar› taraf›ndan yap›lan
nitelemelerin kaliteli oldu¤u belirtilmektedir (Blagoredov,
Kitching, Livermore, Simonsen ve Smith, 2012; Elsayed, 2014;
Cleircin, Eachin ve Bale, 2015). Gaziosmanpafla Belediyesinde
arfliv belgelerinin tan›mlama ifllemleri sadece bilgi ve belge
yönetimi mezunlar› taraf›ndan yap›lmaktad›r. Ço¤u bilgi ve
belge yönetimi mezunu arfliv belgelerinin tan›mlanmas›nda
hangi hususlara dikkat edilece¤inin e¤itimini alm›flt›r.
Dolay›s›yla bilgi ve belge uzmanlar›n›n yapt›¤› nitelemelerin
daha baflar›l› olaca¤› aç›kt›r. Gaziosmanpafla Belediyesi
çal›flanlar› arfliv belgelerinin nitelemelerinden memnun
oldu¤unu ifade etmektedir. Taraf›m›zca yap›lan incelemeler
sonucunda yap›lan nitelemelerin ihtiyac› karfl›lad›¤›
görülmektedir (M. Celep, kiflisel görüflme, Nisan 11, 2016;
B. Akyol, kiflisel görüflme, Nisan 11, 2016).

Arfliv belgelerinin say›sallaflt›r›lmas›ndan önce tasnifinin
yap›lmas› gerekti¤i bilinmektedir. Baz› say›sallaflt›rma
projelerinde tasnifin yap›lmadan say›sallaflt›rman›n
gerçeklefltirildi¤i görülmüfltür. Dosyalarda konu ya da vaka
ile ilgisi olmayan ya da baflka bir dosyada bulunmas› gereken
belgelerin bulunmas› muhtemel bir durum olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Belediyede tasnif çal›flmalar› da bilgi ve belge
uzmanlar› taraf›ndan yap›lmaktad›r. Tasnif s›ras›nda ay›klanmas›
gereken belgeler ayr›lmakta fakat imhas› gerçeklefltiril-
memektedir.
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SDP'nin yap›s› gere¤i, SDP kodu tesis etmek baz› sorunlara
sahiptir. Bu sorunlar kimi zaman SDP'den, kimi zaman da
yeterli bilgi ve belge uzman›n›n istihdam edilmemesinden
kaynaklanmaktad›r (Çiçek, 2008). Mesela, ada, pafta, parsel
bilgileri içeren imarla ilgili belgelerde dosyalara tekbiçim
referans numaras› sorunlar›n çözümünde önemli bir ifllem
olarak kabul edilmektedir. Baz› projelerde farkl› imar
dosyalar›na ayn› dosya kodunun verildi¤i görülmüfltür.
Dosyalaman›n belgeleri organik ba¤ içerisinde biraraya
getirmek olarak tan›mlad›¤› düflünüldü¤ünde (Çiçek, 2015,
s. 154) dosya kodunun belgenin kimlik numaras› hüviyetinde
oldu¤unu ifade etmek mümkündür.  Farkl› bilgiler içeren ve
o türden binlercesi mevcut olan vaka dosyalar›na SDP
kodunun verilmesi bilgi ve belge uzmanlar›n›n alanlar›na
girmektedir. Bununla birlikte, SDP'nin belediyelerdeki tüm
faaliyetlere karfl›l›k gelecek kodlar› bar›nd›rmad›¤› bilinmektedir
(Çiçek, 2008). Gaziosmanpafla Belediyesinde çal›flan bilgi ve
belge uzmanlar›n›n bu konudaki eksiklikleri tespit etti¤i
görülmüfltür.

Dosyalamada eriflim kolayl›¤› amac›yla renkli dosya kodlar›
vermek kullan›lan bir yöntemdir. Fakat bir vaka dosyas›nda
belirli bir olaya ait olup, müstakil olarak da dosya teflkil
edebilecek belge bütünlü¤ünün bulundu¤u föylere farkl›
renkler vermek çok görülen bir uygulama de¤ildir. Bu yöntem
her birimin dosya renginin ve dosya türünün farkl› olmas›n›
sa¤lamaktad›r. Böylelikle fiziki ortamdaki eriflim de daha
h›zl› olacakt›r. Gaziosmanpafla Belediyesindeki bilgi ve belge
uzmanlar›n›n benimsedi¤i bu yaklafl›m›n eriflimi kolaylaflt›rd›¤›
söylenmektedir (B. Akyol, kiflisel görüflme, Nisan 11, 2016).

Belediyelerin tafl›nma gibi nedenlerle arfliv binalar›n› de¤ifltirdi¤i
bilinmektedir. Bu tafl›nma ifllemleri s›ras›nda dosya
bütünlüklerinin zaman zaman bozuldu¤u görülmektedir.
Arflivdeki evraklar say›sallaflt›rma için düzenlendi¤inde bir
konu ya da vaka dosyas›ndaki belgelerin ait oldu¤u dosyada
bulunmad›¤› tespit edilmektedir. Hangi belgenin hangi
dosyaya ait oldu¤unu belirlemek bilgi ve belge uzman›n›n
konu alan›d›r. Bilgi ve belge uzman› say›s›n›n yeterli oldu¤u
projelerde belge ve dosya bütünlü¤ünün daha iyi korundu¤u
bilinmektedir (Çiçek, 2011).

Arfliv programlar› oluflturulurken iki seçenek karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Bunlardan birincisi, mevcut bir yaz›l›m›
lisanslayarak uygulamak, ikincisi ise yeni bir yaz›l›m meydana
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getirmektir. Kurumlar›n genelde birinci yöntemi tercih etti¤i
görülmektedir. Bu yöntem tercih edilirken program›n esas
kullan›c›lar› olan arflivciler taraf›ndan denenmesi baflar›l›
sonuçlar ortaya koymaktad›r. Fakat, belediyelerin arfliv
programlar›n› arflivcilere yeteri kadar denetmeden sat›n ald›¤›
görülmektedir. Böyle bir durum olmas›na ra¤men, bilgi ve
belge uzmanlar›n›n yer ald›¤› projelerde sorunlar zaman›nda
tespit edilmekte, projelerin baflar›s›na katk›da bulunulmaktad›r
(Çiçek, 2011).

Sonuç ve Öneriler

‹stanbul'daki ilçe belediyelerinde pek çok arfliv say›sallaflt›rma
projeleri gerçeklefltirilmektedir. Bu projelerin ço¤unda yeteri
kadar bilgi ve belge uzman›n›n istihdam edilmedi¤i
görülmektedir. Daha önceki projelerde bilgi ve belge uzman›
istihdam›n›n projelerin baflar›s›n› olumlu yönde etkiledi¤i
bilinmektedir. Bu çal›flmada da Gaziosmanpafla Belediyesinde
gerçeklefltirilen arfliv say›sallaflt›rma projesi incelenmifltir.
Projede 10 adet bilgi ve belge uzman› çal›flmaktad›r. Arfliv
malzemelerinin nitelendirilmesi, dosyalar›n tasnif edilmesi,
dosyalara SDP kodunun verilmesi bilgi ve belge uzmanlar›
taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir. Belediye yetkilileri yap›lan
görüflmelerde yap›lan ifllerden memnun olduklar›n› dile
getirmektedir. Yap›lan baflar›l› ifller neticesinde aran›lan
belgeye h›zl›ca eriflildi¤i, belgelerin orijinalinin korundu¤u,
fotokopi gibi maliyetlerin ortadan kalkmas› nedeniyle kurumun
kâr elde etti¤i belirtilmektedir. Bu baflar›lar›n bilgi ve belge
uzman› istihdam›n›n fazla olmas› nedeniyle gerçekleflti¤i
görülmüfltür. Kurumlardaki arfliv say›sallaflt›rma projelerinde
ne kadar bilgi ve belge uzman› istihdam edilirse baflar›n›n
o kadar sürekli olaca¤› kanaatine var›lm›flt›r.

Belediyelerdeki say›sallaflt›rma projelerinde tarama
operatörlerinin istihdam›nda en az lise mezunu olma flart›
arand›¤› görülmektedir. K›sa sürede bitirilmesi gereken
projelerde taranacak çok say›da belge olup, tarama
operatörlerinin üzerinde ciddi bir ifl yükü bulunmaktad›r. Bu
ifl yükü nedeniyle tarama operatörlerinin hata yapmas›
muhtemeldir. Bu hatalar›n en aza indirgenmesi için tarama
operatörlerinin kapsaml› bir e¤itimden geçmesi gerekmektedir.
Belediyelerde gerçeklefltirilen arfliv say›sallaflt›rma projelerinde
yeteri kadar bilgi ve belge uzman› istihdam edilmedi¤i için,
bugüne kadar gerçeklefltirilen projelerin büyük ço¤unlu¤unun
düzeltilme gereksinimi ile karfl› karfl›ya kal›naca¤› düflünül-
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Belediye Arflivlerinde Dijitallefltirme
Uygulamalar›: Alt›nda¤ Belediyesi Örne¤i

Arafl. Gör. Dr. Semanur Öztemiz
Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, scaliskan@hacettepe.edu.tr

Öz

Nitel yönteme dayal› olarak yap›lan bu çal›flmada,
belediyelerde yürütülen dijitallefltirme uygulamalar›na yönelik
mevcut durum, Alt›nda¤ Belediyesi örne¤i üzerinden ele
al›nm›flt›r. Bu ba¤lamda, belediyede gerçeklefltirilen
dijitallefltirme çal›flmalar› “dijitallefltirme ilkeleri, aflamalar›,
dijital arfliv kaynaklar›n›n tan›mlanmas›,  düzenlenmesi,
eriflim ilkeleri ve uzun süre koruma yöntemleri” çerçevesinde
de¤erlendirilmifltir. Alt›nda¤ Belediyesi Arflivi’nde dijitallefltirme
uygulamalar›ndan sorumlu ve bu uygulamalar hakk›nda
bilgi sahibi oldu¤u düflünülen yetkililerle yap›lan görüflmeler
arac›l›¤›yla toplanan araflt›rma verileri, içerik analizi
yöntemine uygun olarak çözümlenmifltir. Araflt›rma bulgular›,
belediyede yürütülmekte olan dijitallefltirme uygulamalar›n›n,
tarama ifllemi ve s›n›rl› üstverileri ö¤eleri yaratma süreciyle
tamamland›¤›n› ve bu yönüyle standart yaklafl›mlardan
uzak oldu¤unu göstermifltir. ‹deal dijitallefltirme süreçleriyle
ilgili öneriler içeren bu çal›flman›n, belediyelerde yürütülen
ya da yürütülmesi planlanan dijitallefltirme uygulamalar›na
katk› sa¤layaca¤› düflünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dijitallefltirme, belediye arflivleri, Alt›nda¤
Belediyesi.
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Girifl

Mekâna dönük anlam› Yunanca (arkheion) ve Latince’de
(archivum) resmi daire, belediye saray› gibi sözcüklere karfl›l›k
gelen “arfliv”, içeri¤i itibariyle de¤erli olan belgeler ve bu
belgelerin düzenlendi¤i, korundu¤u, eriflime uygun hale
getirildi¤i yer olarak tan›mlanabilir (Binark, 1980, s. 6).
Arflivlerin önemine dikkat çekerken “geçmifle dayal› gelecek”
kurgusu üzerine odaklanmak oldukça s›¤ kal›r.
Arflivler;

• Kiflilerin, devletin, uluslaras›n haklar›n› korur ve 
belgeler,



• Herhangi bir konunun ayd›nlat›lmas›nda kaynak 
görevi üstlenir,

• Oluflturuldu¤u dönemin norm, de¤er ve özellikleri
hakk›nda bilgiler içerir,

• Toplumsal bellek konumuyla, geçmifl ve yaflan›lan
dönem aras›nda ba¤lay›c› bir rol oynar (Ar, 1994,
s. 44).

Daha çok kurumsal arfliv ya da kurum arflivi gibi kavramlarla
ifade edilen arflivler ise bünyesinde bulunduklar› kurumun
gerçeklefltirdi¤i hizmetler ya da rutin ifl ak›fl süreçlerinde
üretilen belgelerin düzenlendi¤i, depoland›¤›, korundu¤u ve
da¤›t›ma sunuldu¤u birimleri ifade etmektedir. Söz konusu
birimler ifllevleri itibariyle, kurumsal birer “haf›za” niteli¤i
tafl›maktad›r.

Modern teknolojilerin kurumsal arflivler üzerindeki belki de
en büyük etkilerinden biri dijitallefltirme uygulamalar›d›r.
Materyallerin analog ortamdan dijital biçimlere dönüfltürülmesi
sürecini kapsayan bu uygulamalar, kurumsal bilgi birikiminin
dijital ortamda bir arada topland›¤›, sakland›¤›, korundu¤u
ve da¤›t›ma sunuldu¤u hizmetleri yöneten “kurumsal dijital
arflivlerin” do¤mas›na yol açm›flt›r. Kurumsal dijital arflivler
için öncü say›labilecek uygulamalardan biri, arfliv belgelerinin
düzenlenmesi, saklanmas› ve eriflimiyle ilgili dijital görüntü
ve optik disk teknolojisinin kullan›labilirli¤ini test etmek
amac›yla 1984 y›l›nda Washington’da The National Archives
and Records Administration (NARA- Ulusal Arflivler ve Kay›tlar
Yönetimi ) taraf›ndan gelifltirilen Optik Dijital Görüntü Saklama
Sistemi’dir (Optical Digital Image Storage System-ODISS).
‹zleyen süreçte evrilen teknolojilere ba¤l› olarak geliflimini
sürdüren dijital arflivler, kurumlar ve kullan›c›lar aç›s›ndan
pek çok yarar sa¤lar: Bilgiye eriflimde zaman tasarrufu,
depolama alan›n› artt›rma, belgelerin düzenlenmesiyle ilgili
ifl yükünü azaltma, belgenin yaflam süresini uzatma bunlardan
baz›lar›d›r (Terras, 2011, s. 4-5). Bu yönüyle dijitallefltirme,
yo¤un ifl temposunda belgeye dönük hizmetleri zaman al›c›
u¤rafllar gerektiren belediye arflivleri için kaç›n›lmaz bir hal
almaktad›r.

Dijitallefltirmenin Sa¤lad›¤› Kazan›mlar

Uluslararas› Kütüphane Dernekleri Federasyonu (International
Federation of Library Association-IFLA), dijitallefltirme
uygulamalar›n›n sa¤lad›¤› yararlar› flöyle özetlemektedir:
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• Dijitallefltirme, amaçlar›ndan biri olan “eriflimi 
art›rma” ifllevini yerine getirir.

• Kullan›c›lar›n, kütüphanelerin ya da arflivlerin daha
özel bir koleksiyon gelifltirmeye yönelik taleplerini
karfl›lar.

• Say›s› her geçen gün artan kullan›c› gruplar›na 
yaflam boyu ö¤renme ve e¤itimle ilgili hizmetler 
sunulmas›nda kolayl›k sa¤lar.

• Kurumlar›n teknik alt yap› ve personel kapasitesini
art›rmalar›na yol açar.

• Sanal koleksiyonlarla dünya genelinden eriflilebilir
olmay› sa¤lar.

• Di¤er kurumlardaki paydafllarla ekonomik aç›dan
avantaj sa¤layacak ortak yaklafl›mlar benimsemeye
f›rsat verir.

• Finansal f›rsatlar yakalama avantaj› sunar. Örne¤in
finansman kayna¤› olabilecek bir program 
uygulamak ya da belirli bir proje yürütmek gibi 
(IFLA, 2002, s. 6-7 ).

Rikowski’ye göre (2011, s. 50-51) dijital bir kütüphanenin
genel özellikleri flöyle s›ralanabilir:

• Dijital olarak üretilmifl ya da dijital formata 
dönüfltürülmüfl bilgi kaynaklar›n› kapsar.

• Fiziksel alana duyulan gereksinimi azalt›r.
• Uzaktan eriflim imkan› sunar.
• Kullan›c›lar›na kendi koleksiyonlar›n› yaratma 

olana¤› sunar.
• Da¤›t›k bilgi kaynaklar›na eriflim sa¤lar.
• Ayn› bilginin efl zamanl› olarak çok say›da kullan›c›

taraf›ndan eriflilebilir ve kullan›labilir olmas›n› 
sa¤lar.

• Filtreleme mekanizmas› bilgiye eriflimde kolayl›k 
sa¤lar.

• Çok dilli içerik iflleme yetene¤i vard›r.
• ‹nsan arac›l›¤›na gerek duymadan bilgiye eriflim 

sa¤lar.
• Bilgi eriflimde zaman, mekan ve dil s›n›rlamalar›n›

ortadan kald›r›r.

Dijitallefltirme Süreci

Dijitallefltirme projelerine bafllamadan önce göz önünde
bulundurulmas› gerekenler flöyle özetlenebilir:
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• Materyalin kullan›m amac›n›n belirlenmesi,
• ‹çerikte dijitallefltirme ihtiyac› bulunmayan 

materyallerin saptanmas›,
• Dijitallefltirilecek içeri¤i kullanacak kitlenin nicel 

ve nitel özellikleri,
• Materyalin fiziksel koflullar›n›n ne oldu¤u,
• Materyallerin uzun süre korunmas› ve muhafazas›na

dönük beklentiler,
• ‹çeri¤e eriflim ve yetkilendirmelerle ilgili koflullar,
• Dijitallefltirilecek içeri¤in telif haklar›,
• Personel ve bütçe gibi proje için gerekli kaynaklar,
• ‹çeri¤in benzeri di¤er içeriklerle ortak platformlarda
paylafl›m›na dönük koflullar (Külcü, 2012).

Dijitallefltirme, dijital dosyalara eriflmek için belirli bir yap›n›n
oluflturulmas›n› gerektiren ve detayl› bir planlama isteyen
masrafl› bir süreçtir.  Geliflen dünya ülkelerindeki kurumlar,
dijitallefltirmeye karar verirken harcayacaklar› para ve zaman›
elde edecekleri faydalar ile orant›l› olarak göz önünde
bulundurmal›d›rlar. IFLA (2002) karar verme sürecinde dikkate
al›nmas› gereken baz› unsurlar› flöyle aç›klar:

• Kullan›c›lar: Kullan›c› bir projenin bafllamas›na 
yönelik karar al›rken son derece önemli bir role 
sahiptir. Ancak bu rolün tan›mlanmas›, kullan›c›n›n
özel gereksinim ve taleplerinin anlafl›lamamas›, 
kullan›c› grubunun organizasyonun türü ve 
misyonuna göre farkl›l›klar göstermesi gibi 
nedenlerle oldukça zordur. Kullan›c› beklentilerine
yönelik fark›ndal›k kütüphanelerin seçim, sunum
ve eriflim gibi hizmetlerinin flekillenmesinde büyük
rol oynamaktad›r.

• Koruma/muhafaza/saklama: IFLA rehberine 
göre dijitallefltirme saklama de¤ildir. dijitallefltirme,
mikro filmlere göre ucuz, daha güvenli ya da daha
sa¤lam bir uygulama da de¤ildir. Dijitallefltirme, 
dijital suretlerin orijinallerine göre eskime ve 
y›pranmaya maruz kalmalar›n› engellerken kaliteli
ve uzun ömürlü korunmalar›n› sa¤lar.

• Maliyet tasarrufu: Dijitallefltirme maliyet 
gerektirmeyen ya da düflük maliyetli bir süreç 
de¤ildir. Seçim, tarama, kay›t oluflturma gibi 
dijitallefltirme aflamalar› yo¤un ifl gücü 
gerektirmektedir ve dijital varl›klar›n uzun dönem
bak›m›n›n kendine has masraflar› vard›r.
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• Dijital Bilgi Havuzu Kurulmas›:  Dijital bilgilerin
korunmas› donan›ml› teknik personel ve ekipman
gerektirmektedir. Dijital projeleri yürüten 
kütüphaneler bölgesel, ulusal ve uluslararas› 
anlaflmalar çerçevesinde ortakl›klara baflvurmal› ve
güvenilir kaynaklar ile anlaflmaya varmal›d›rlar.

• Al›nabilecek di¤er kararlar: Dijitallefltirme süreci
bafllamadan önce kaynaklar›n orijinalinden mi 
yoksa mikrofilmden mi dijitallefltirilece¤ine karar
verilmelidir. Mikrofilmden dijitallefltirme yap›lmas›
özellikle Cornell Üniversitesi ve Yale Üniversitesi
Aç›k Kitap Projesi taraf›ndan araflt›r›lan hibrit bir 
yaklafl›md›r (IFLA, 2002, s. 9).

Alt›nda¤ Belediyesi Örne¤inde Gerçeklefltirilen Araflt›rma

Alt›nda¤ Belediyesi, sundu¤u hizmetleri etkinlik, verimlilik,
kat›l›mc›l›k, saydaml›k, hesap verebilirlik, insan odakl›
yaklafl›mlar çerçevesinde gerçeklefltirmeyi temel misyonu
olarak yans›tmaktad›r. Teknoloji kullan›m›na öncelik tan›yarak,
plan ve projeye önem vererek belediyeler ars›nda öncü ve
örnek olmak belediyenin belirledi¤i vizyonu tan›mlamaktad›r
(Alt›nda¤ Belediyesi, 2015, s. 1 ).

Belediyenin sahip oldu¤u teknik altyap› ve hizmetler
de¤erlendirildi¤inde, belediyeye ba¤l› hizmet noktalar›n›n
ADSL ve VPN üzerinden ana binaya kesintisiz bir biçimde
eriflimini sa¤layan “uzak ba¤lant›lar”›n›n bulundu¤u
saptanm›flt›r. Artan kullan›c› say›s›n›n taleplerini karfl›layabilmek
ad›na 60 Mbps Metroethernet internet ba¤lant›s›
kullan›lmaktad›r. Belediyede kullan›lan uygulamalar, 4 fiziksel
sunucu ve 3 veri depolama ünitesi üzerinde 52 sanal sunucu
çal›flt›r›lmaktad›r. Sunucular günlük, haftal›k ve ayl›k
yedeklenmektedir. Belediye hizmet binas›nda tüm kat
kabinelerine Cat6 ve Fiber Optik kablo ba¤lant›lar› mevcuttur.
Ayr›ca belediye vatandafllar›n kolay kullan›m›n› olanakl› hale
getirmek için kablosuz a¤ ba¤lant›lar› da sa¤lamaktad›r.
Bunlara ek olarak belediyede, yaz›l›m ve donan›m ayg›tlar›n›n
iflletim, bak›m, onar›m gibi süreçlerini gerçeklefltirecek teknik
hizmetler de sa¤lanmaktad›r (Alt›nda¤ Belediyesi, 2015,
s. 9).

Belediyenin elektronik ortamda sundu¤u hizmetler aras›nda,
e-belediye sistemi ve e-devlet kap›s› entegrasyonu
bulunmaktad›r. e-belediye uygulamas› ile vatandafllar tahakkuk,
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tahsilat ve borç bilgilerini ö¤renebilmekte dahas› kredi kart›yla
internet üzerinden ödeme yapabilmektedirler. E-devlet
kap›s›na entegrasyon hizmeti ile belediye, kamu kurumlar›n›n
sundu¤u hizmetlere tek bir noktadan h›zl› ve güvenli eriflim
sa¤layan e-devlet kap›s› (www.turkiye.gov.tr) ile bütünleflik
hizmetler sunmaktad›r (Alt›nda¤ Belediyesi, 2015, s. 11).

Araflt›rman›n Yöntemi ve Veri Toplama Teknikleri

Yap›lan bu araflt›rma nitel yönteme dayal› olarak
gerçeklefltirilmifltir. Nitel araflt›rma, gözlem, görüflme ve
doküman analizi gibi veri toplama yöntemlerinin kullan›ld›¤›,
alg›lar›n ve olaylar›n do¤al ortamda gerçekçi ve bütüncül bir
biçimde ortaya konulmas›na yönelik nitel bir sürecin izlendi¤i
araflt›rma olarak tan›mlanmaktad›r (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2008,
s. 39). Nitel araflt›rmada temel veri toplama tekniklerinden
biri olan ve araflt›rmalarda yayg›n bir biçimde kullan›lan
görüflme ya da mülakat; önceden haz›rlanm›fl sorular› sordu¤u
ve karfl›s›ndaki kiflinin sorulara yan›tlar verdi¤i amaçl› bir
söylefli, k›saca sözlü iletiflim yoluyla veri toplama (soruflturma)
tekni¤idir (Karasar, 2005; Kufl, 2003, s:50).

Bir baflka tan›mla görüflme, bir amaç do¤rultusunda önceden
belirlenmifl sorulara yan›t aramaya dayal› bir iletiflim sürecidir.
Karfl›l›kl› etkileflime ba¤l› olarak gerçekleflen bu süreç,
iletiflimin süre¤en ve dinamik yap›s›n› ifade eder. Görüflme
tekni¤i belirli amaçlar do¤rultusunda veri toplama çabas›na
dayanan rolü ile sohbetten ayr›lmaktad›r (Y›ld›r›m ve fiimflek,
2008, ss.119-120). Araflt›rma sonunda elde edilen veriler içerik
analizi yöntemiyle analiz edilmifltir. Bu yöntemde araflt›rma
verileri kendilerini aç›klayan kavramlar alt›nda çözümlenerek
kodlanmaktad›r. Kodlama ifllemi ise önceden belirlenen ya
da toplanan verilerden ç›kar›lan kavramlarla yap›lmaktad›r
(Y›ld›r›m ve fiimflek, 2008).

Bulgular ve Yorumlar

Alt›nda¤ Belediyesi’nde yürütülen dijitallefltirme uygulamalar›,
‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü bünyesinde gerçeklefltirilmektedir.
Dijitallefltirme ifllemlerine iliflkin tüm süreçler baflkanl›¤›n
yürüttü¤ü proje odakl ›  çal ›flmalar kapsam›nda
gerçeklefltirilmektedir. Araflt›rma verileri Belediyede
dijitallefltirme uygulamalar›na iliflkin olarak yetkili konumda
bulunan bir görevli ve dijitallefltirme ifllerini gerçeklefltiren
yüklenici firman›n temsilcisi ile yap›lan görüflmeler
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do¤rultusunda toplanm›flt›r. Görüflme ile toplanan veriler,
içerik analizi yöntemiyle de¤erlendirilmifltir. ‹çerik analizinde
araflt›rma verileri kendilerini aç›klayan kavramlar alt›nda
çözümlenerek kodlanmaktad›r. Kodlama ifllemi önceden
belirlenen ya da toplanan verilerden ç›kar›lan kavramlarla
yap›labilmektedir (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2008). Yap›lan bu
araflt›rmada görüflmeci notlar›ndan elde edilen veriler önceden
belirlenen kavramlarla kodlanarak befl tema ile aç›klanm›fl
(bkz. Tablo 1), bu süreci bulgular›n yorumlanmas› izlemifltir.

Tablo 1. Araflt›rma Temalar›

• Teknik altyap›
• Personel niteli¤i ve niceli¤i
• Kullan›lan format türü
• Üstveri yap›s›
• Da¤›t›m, sunum ve eriflim

Teknik Altyap›

Alt›nda¤ Belediyesi’nin dijitallefltirme süreçlerinde kullan›lan
yaz›l›m ve donan›m gereçleri dijitallefltirme ifllerini
gerçeklefltiren yüklenici firma taraf›ndan sa¤lanmaktad›r.
Belediye dijitallefltirme sürecinin sonunda sa¤lad›¤› hizmetlerde,
4 fiziksel sunucu ve 3 veri depolama ünitesi kullanmaktad›r.
Sunucular günlük, haftal›k ve ayl›k yedeklenmektedir.
Dijitallefltirilen materyaller SQL sunucu üzerine kurulan bir
dijital arfliv yaz›l›m›na aktar›lmaktad›r.

Personel Niteli¤i ve Niceli¤i

Yüklenici firma toplam 25 kifliden oluflan bir ekiple
dijitallefltirme ifllemlerini gerçekleflirmifltir. Söz konusu
ifllemlerin gerçeklefltirilmesinden sorumlu personel aras›nda
üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi alanlar›ndan mezun
herhangi bir kifli bulunmamaktad›r. Tamam› üniversite mezunu
olan dijitallefltirme personeli, bu süreçlere iliflkin bilgi ve
becerilerini daha çok meslek içi e¤itim grubunda
de¤erlendirilebilecek toplant›, seminer, vb. etkinlikler
arac›l›¤›yla gerçeklefltirmektedir. Yap›lan ifllemlere iliflkin
aç›klay›c› dokümanlar personel niteli¤inin gelifltirilmesinde
baflvurulan di¤er seçenekler aras›ndad›r.



Dijitallefltirme Süreçleri

Alt›nda¤ Belediyesi’nde materyallerin dijital biçimlere
dönüfltürülmesi ile ilgili ifl ak›fl süreci fiekil 1’de yans›t›ld›¤›
gibidir.

Tasnifleme: Z›mba, ataç gibi eklerden ayr›larak taramaya
haz›r hale getirme.

Tarama: 300 dpi görüntü kalitesinde, yüklenici firma
taraf›ndan sa¤lanan düz yatakl› taray›c›larda dijital biçime
dönüfltürme

Toplama: Belgelerin tarama sürecinden sonra tekrar fiziksel
arflive kald›r›lmas›.

‹ndeksleme: Üstverilerin haz›rlanmas› ile ilgili ifllemleri kapsar.

Kalite Kontrol: Bu aflamaya kadar gerçeklefltirilen tüm
ifllemlerin kontrol edilmesiyle ilgili süreci kapsar.

Onay: Dijital belgelerin da¤›t›m› için kurum onay›n›n al›nmas›.

OCR: Dijital materyalin da¤›t›ma haz›r hale getirilen pdf
sunumu.

Yay›mlama ve Da¤›t›m: Eriflim kurum içi yetkililerle ile s›n›rl›
olup, dijital arfliv ka›tlar› EBYS ile bütünlefltirilerek eriflime
aç›lmaktad›r.

Arflivde Kullan›lan Format Türü
Dijitallefltirilen ana dosya için TIFF, sunum dosyalar› için pdf
standard› kullan›lmaktad›r.
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Üstveri Ö¤eleri:
Belge türü, ada, parsel, tarih ve say› bilgisi ile belgeler
tan›mlanmaktad›r.

Da¤›t›m, sunum ve eriflim:
Önceki aflamalarda dijitallefltirilen belgeler ve bunlara iliflkin
üstveriler, kurumsal EBYS ile entegre bir biçimde da¤›t›m ve
sunum sürecinin gerçekleflmesi için eriflimden sorumlu firmaya
aktar›lmaktad›r. Tasarlanan bütünleflik sistemde ayn›
veritaban›nda farkl› dosyalar üzerinde tutulan dijital arfliv
belgeleri ve EBYS kay›tlar›n›n sorgulanmas› sa¤lanmaktad›r.

Sonuç ve Öneriler

• Dijitallefltirme uygulamalar›n›n yüklenici firman›n
belirledi¤i, konu uzman› ya da ehil olmayan kimseler
taraf›ndan gerçeklefltirilmesi uygulamalar›n 
sürdürülebilirli¤ini olumsuz yönde etkileyebilir.

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun personel
istihdam› ile dijitallefltirme ve eriflim uygulamalar›n›n
sürdürülebilirli¤inin sa¤lanmas› gerçeklefltirilebilir.

• Belgeleri tan›mlarken kullan›lan üstveriler standart
yaklafl›mlardan oldukça uzakt›r. Bu kapsamda, 
üstveri yaratma sürecinin gereksinimler 
do¤rultusunda özellefltirilebilen standartlar 
çerçevesinde gerçeklefltirilmesi çözüm sa¤lay›c› 
olabilir.

• Eriflimin yaln›z kurum arac›l›¤›yla sa¤lan›yor olmas›
dijitallefltirmenin nihai amac› (mekân, zaman, 
platform engeli olmaks›z›n eriflilebilir olma...) ile 
çeliflmektedir.

• Dijitallefltirilen belgeler güvenli yollarla elektronik
ortamda eriflilebilir olmas› söz konusu çeliflkinin 
giderilmesine katk› sa¤layabilir.

Kaynakça
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Belediyelerde e-Arfliv Uygulamalar› ile
Dijitallefltirme Çal›flmalar›nda ‹zlenmesi

Gereken Yol Haritas›

Uzman Zeynep Akdo¤an
Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr,

Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci
Ankara Üniversitesi, Türkiye, ozdemirci@ankara.edu.tr.

Öz

Belediyeler, e-devlet çal›flmalar› kapsam›nda pek çok hizmetini
e-ortam üzerinden sunmaktad›r. E-fatura, e-beyanname ve
di¤er elektronik uygulamalarda üretilen e-belgeler ile birlikte
elektronik belge yönetim sistemlerinde (EBYS) üretilen e-
belgeler, mevcutta arflivlerde bulunan dijitallefltirilmesi gereken
fiziksel belgeler, EBYS uygulamas›na dahil edilemeyen fiziksel
belgelerin ilgili belediyeye özgü gelifltirilecek elektronik arfliv
sisteminde birlefltirilmesi gerekmektedir.

Elektronik ortamda arflivlenecek yukar›da say›lan belgelerin,
belge yönetimi ve arfliv disiplinine, ulusal/uluslararas›
standartlara, hukuk kurallar›na (anayasa, kanun, tüzük,
yönetmelik vd) ve ilgili di¤er düzenlemeler/uygulamalara
göre gelifltirilecek elektronik arfliv sistemlerinde arflivlenmelidir.
Bu çerçevede bildiride, belediyelerin dijitallefltirme ve e-arfliv
ifllemlerinde yap›lmas› gereken çal›flmalar ile izlenmesi
gereken yol haritas› ele al›nacakt›r.

Anahtar Kelimeler: Belediyeler, e-arfliv uygulamalar›,
dijitallefltirme, elektronik belge yönetim sistemleri.

208

Girifl

Belediyelerde e-arfliv ifllemlerinin do¤ru ve etkin biçimde
gerçeklefltirilmesi, geriye dönük belgelerin dijitallefltirme
ifllemleri,  e-belge saklama planlar›n›n oluflturulmas›, e-
dosyalama çal›flmalar›n›n yap›larak mevcut elektronik belge
yönetim sistemleri (EBYS) ile entegre olabilecek sürdürülebilir
bir e-arfliv sisteminin gelifltirilmesine ba¤l›d›r. Bununla birlikte
dijitallefltirme ve e-arfliv ifllemleri kurumsal belle¤i oluflturan



arfliv belgenin tespiti, ayr›flt›r›lmas› ve tasnif ifllemleri ile
bafllayan elektronik ortama aktar›m›, üst verilerin tan›mlanmas›,
dosyalama, eriflim tan›mlamalar›, koruma ve sürdürülebilirlik
çal›flmalar› ile bir bütündür.

Çok say›da belediye EBYS’lerini aktif biçimde kullanarak
belgelerini elektronik ortamda üretmekte, göndermekte ve
arflivlemektedir. EBYS’lerin kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› ile
birlikte belediyelerin kurumsal belle¤ini oluflturan arfliv
belgelerinin daha çok ihmal edilmeye baflland›¤› dikkat
çekmektedir. Kurumsal belleklerin bütünlü¤ünün sa¤lanmas›
bak›m›ndan belediyelerin geriye dönük arfliv belgelerini
elektronik ortama tafl›yarak EBYS’lerde ürettikleri e-belgelerini
belediyelere özgü yap›da gelifltirecekleri e-arfliv sisteminde
birlefltirmeleri önem tafl›maktad›r.

Dijitallefltirme ve E-Arfliv ‹fllemlerine ‹liflkin
Düzenlemeler

Dünyada elektronik belge ve arfliv yönetimini do¤rudan ya
da dolayl› flekilde etkileyecek pek çok düzenleme
yap›lmaktad›r. Ülkemizde ise özellikle elektronik belge
yönetim uygulamalar›n›n ayr›lmaz parçalar›n› oluflturan
düzenlemelerin afla¤›da yer almaktad›r.

• E-imzaya iliflkin tüm süreçleri kapsayan 5070 say›l›
Elektronik ‹mza Kanunu (5070 say›l› Kanun, m.1),

• Genel yaz›flma kuralar› ile birlikte özellikle elektronik
ortamda yap›lacak resmi yaz›flmalarla ilgili hükümleri
de kapsayan Resmi Yaz›flmalarda Uygulanacak 
Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik (Resmi 
Yaz›flma…, 2015),

• Belge yönetimi alan›nda Türkiye’de kabul edilen 
ilk standart olan TS ISO 15489 Bilgi ve 
Dokümantasyon-Belge Yönetimi (TS 15489, 2007)
ile 2015 y›l›nda revize edilen ve elektronik 
arflivlemeye iliflkin maddeleri içeren TS 13298 
Elektronik Belge ve Arfliv Yönetimi Standard› (TS
13298, 2015),

• Ülkemizde resmi nitelikte yaz›flma yapan tüm 
kurum ile kurulufllar›n alt birimleriyle birlikte 
elektronik ortamda teflkilat yap›lar›n›n tan›mland›¤›
Devlet Teflkilat› Merkezi Kay›t Sistemi (DETS‹S) 
(Devlet Teflkilat›..,2011),
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• Elektronik iletilere delil sa¤layan Kay›tl› Elektronik
Posta (KEP) (Kay›tl› Elektronik.., 2011),

• Kurum ve kurulufllar aras›nda elektronik ortamda
yap›lacak yaz›flmalar›n ortak kurallar setini içeren
e-yaz›flma platformu (E-yaz›flma.., 2011),

• Kurum ve kurulufllarda üretilen belgelerin sistemli
flekilde dosyalanmas›n› sa¤lamak üzere haz›rlanm›fl
konu ve konu numaralar›n› içeren standart dosya
plan› (Standart Dosya..,2005)

Dijitallefltirme ve e-arfliv uygulamalar›, belediyelerin kurumsal
belle¤ini oluflturan arfliv belgelerinin belirlenmesi,
de¤erlendirme-ay›klama-imha ifllemlerinin yap›lmas›,
dijitallefltirilecek arfliv belgelerine karar verilmesi ile birlikte
e-arfliv uygulamas›nda arfliv belgelerinin tan›mlanmas›, saklama
planlar›n›n oluflturulmas›, kullan›c› yetki tan›mlamalar›n›n
yap›lmas› ifllemlerini kapsamaktad›r.

Belediyelerde Dijitallefltirme ve E-Arfliv ‹fllemlerinde
Yap›lmas› Gereken Çal›flmalar

Belediyelerde dijitallefltirme ve e-arfliv ifllemlerinde yap›lmas›
gereken çal›flmalar k›saca flöyle özetlenebilir:

• Dijitallefltirme ve e-arfliv ifllemlerine iliflkin politikalar,
stratejiler, prosedür ve eylem planlar› gelifltirilmelidir.

• Dijitallefltirme ve e-arfliv ifllemlerine geçifl süreci ve
sonras›ndaki çal›flmalar belirlenmelidir.

• Dijitallefltirme ve e-arfliv sistemi kullanan kurumlar
incelenmelidir.

• Dijitallefltirme ifllemlerinde hangi belgelerin 
dijitallefltirilece¤ine karar verilmelidir.

• Birim/Kurum arfliv provenans yap›s› ç›kar›lmal› ve
arfliv belgeleri-birim/kurum organik ba¤›n›n 
kurulmas›nda izlenecek yol, yöntem ve teknikler
tespit edilmelidir.

• Dijitallefltirme ve arfliv ifllemlerinde ilgili hukuk 
kurallar›, ulusal/uluslararas› standartlar, belge 
yönetimi ve arfliv literatürü ve di¤er kaynaklar 
incelenmelidir.

• Belediyenin EBYS uygulamas›nda görev alan 
personelin dijitallefltirme ve arfliv ifllemlerinde de
yer almas› sa¤lanmal›d›r.

• Dijitallefltirme ve arfliv sisteminin kurumun yap›s›na
uygun olarak gelifltirilmesi gerekmektedir. 
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Belediyenin mevcuttaki teknik alt yap›s›, personel
durumu, belge yönetimi ve arfliv sistemi ve 
belediyeyi oluflturan di¤er unsurlar göz önünde 
bulundurulmal›d›r.

• Dijitallefltirme ve e-arfliv sistemi kurumun mevcut
ya da gelifltirilecek bilgi sistemleri ile birlikte 
çal›flabilecek yap›da olmal›d›r.

• Dijitallefltirme ve e-arfliv sistemi EBYS 
uygulamas›ndan ba¤›ms›z olarak gelifltirilmeli ve 
EBYS uygulamas›n›n bir modülü olarak 
gelifltirilmemelidir. EBYS ile ayn› veritaban›ndan 
oluflturulmas› durumunda veri y›¤›lmas›na ve 
sistemin yavafl çal›flmas›na neden olabilir.

• Kurumsal bellekleri oluflturan arfliv belgelerinin 
 analiz ve uygulamal› alan çal›flmas› yap›larak tespit

edilmelidir. Tespit ve analiz formlar› gelifltirilmelidir.
Ayn› belge fonu ve serilerine sahip birim arflivleri
belirlenmelidir. Elde edilen analiz verileri objektif
biçimde de¤erlendirilmelidir.

Sonuç

Belediyeler bilgi ve iletiflim teknolojileri ile birlikte yaflanan
de¤iflim ve dönüflümü iyi yönetemezlerse kurumsal belleklerini
kaybetmek ile karfl› karfl›ya kalacaklard›r.

EBYS uygulamalar›na geçen belediyelerin, acilen milli belle¤in
bir parças›n› oluflturan kurumsal belleklerini oluflturan arfliv
belge ve materyallerini h›zla arfliv disiplininin öngördü¤ü
yöntem ve tekniklere uygun olarak e-ortama tafl›mak
zorundad›r.

Belediyelerin geriye dönük arfliv belgelerini dijitallefltirirken
baflta “Neler dijitallefltirilmeli?”, “‹zlenecek yöntem ne olmal›?”,
“Nas›l yönetilmeli?”, “Teknik altyap› nas›l olmal›?”, gibi sorulara
h›zla cevaplar bularak ifllemlerine bafllamalar› gerekmektedir.
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Belediye Kütüphaneleri Gerekli mi?: Bilgi
Toplumu Ba¤lam›nda Bir De¤erlendirme

Arafl. Gör. Dr. Fatih Canata
‹stanbul Üniversitesi, Türkiye, fatihcan@istanbul.edu.tr

Öz

Bu çal›flman›n amac›, Türkiye toplumunun yerel düzeyde
bilgi ihtiyac›n› karfl›layan belediye kütüphanelerinin
gereklili¤ini bilgi toplumu ba¤lam›nda tart›flmakt›r. Türkiye’de
belediyelerin kütüphane hizmetlerinin yasal bir dayana¤›
bulunmamaktad›r. Belediyeler, kütüphane hizmetlerini
Belediye ve Büyük fiehir Belediyesi yasas›na dayal› olarak
yap›lan gönüllü hizmetler içinde s›n›fland›rmaktad›rlar.
Kendine has bir yasa, politika ve koordinasyon merkezinin
bulunmamas› nedeniyle belediye kütüphaneleri da¤›n›k bir
görünüm sergilemektedir. Bu çal›flma kavramsal olarak, Bilgi
Toplumu, Bilgi Toplumu Politikas›, kütüphane yasas›, halk
kütüphaneleri ve belediye kütüphanelerini kapsamaktad›r.
Çal›flman›n sonucunda, bir anlamda halk kütüphanesi
hizmeti veren belediye kütüphanelerinin tüm sorunlar›na
ra¤men di¤er kütüphane türleri kadar gerekli oldu¤u
sonucuna var›lm›flt›r.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Toplumu; Bilgi Toplumu Politikas›;
kütüphane yasas›; halk kütüphaneleri; belediye kütüphaneleri.
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Girifl

Toplumlar›n bilgiyle olan iliflkisi – bilgiyi edinme, koruma,
kullanma ve üretim – gelecek nesiller için varolufl gerekçesi
olarak kabul edilmektedir. Bilgi edinme ve bilgiyi kullanma
al›flkanl›klar› toplumlar›n geliflmifllik ve kalk›nm›fll›k düzeylerini
göstermesi aç›s›ndan oldukça önemlidir. Geliflim süreçleri
ve dönemleri kendine has yöntem ve teknolojileri de
beraberinde üretmektedir. Üretilen araç/gereç ve teknolojiler
bilginin toplumsallaflmas›na önemli katk›lar sa¤lamaktad›r.
20. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren yaflanan geliflmeler ve
bilgi patlamas› dünyada köklü de¤iflikliklerin yaflanmas›na
neden olmufl ve yeni bir toplum yap›s› olan bilgi toplumu
ortaya ç›km›flt›r. Bilginin ham madde olarak kullan›lmas›
sonucunda ortaya ç›kan say›sal a¤lar ve bunlar›n yo¤un bir



flekilde kullan›lmas›yla birlikte üretilen yeni teknolojiler bilgi
toplumunun yap› tafllar› olarak kabul edilmektedir. Günümüz
dünyas›nda üretimin temel faktörü haline gelen bilgi toplumsal
de¤iflimin de baflat aktörü olmufltur.

Bilgiyi toplayan, düzenleyen ve kullan›c›lar›na sunan bilgi
merkezlerinin toplumlar›n gelifliminde çok önemli bir katk›s›
vard›r. Bundan dolay› belirli politikalar oluflturulurken bilgi
merkezlerinin, bu politikalar›n d›fl›nda tutulmamas›
gerekmektedir. Geliflmifl ve kalk›nm›fl ülkelerde hayat›n
merkezinde yer alan halk/belediye kütüphaneleri bireylerin
kiflisel geliflimine katk›da bulunarak toplum ve kütüphaneler
aras›nda bir iliflki kurulmas›n› sa¤lam›flt›r. Bireylerin kütüphane
kurumuyla girdi¤i interaktif iletiflim kütüphane kurumunun
hizmet çeflitlili¤ini ve kalitesini de olumlu yönde etkilemifltir.
Geliflmifl ülkelerdeki kütüphanelere iliflkin olumlu geliflmelerin
aksine geliflmekte olan ülkelerde kütüphanelere iliflkin olumlu
tablodan söz etmek olanaks›zd›r. Türkiye’de de kütüphaneler
konusunda özellikle de halk kütüphaneleri konusunda yeterli
bilinç düzeyine var›lamam›flt›r. Hayat›n merkezinde yer almas›
gereken halk kütüphaneleri neredeyse at›l durumda
b›rak›lm›flt›r. Halk kütüphanesi yasa ve politikas›n›n olmamas›
bu duruma yol açan temel faktörlerdendir. Belediye ve
Büyükflehir Yasas› kapsam›nda farkl› yönetmeliklerle bir
anlamda halk kütüphanesi hizmeti veren belediye
kütüphanelerinin ise çok ciddi standart, politika ve
koordinasyon sorunu vard›r. Halk kütüphanelerini yerel
yönetimlere/belediyelere devrinin konufluldu¤u bir dönemde
mevcut sorunlu yap›s›yla belediye kütüphanelerinin toplumsal
olarak nas›l bir fark›ndal›k yarataca¤› ise ak›llarda soru
iflaretleri b›rakmaktad›r.

Türkiye’de kütüphane ve bilgi bilim literatüründe bilgi
toplumu, bilgi toplumunda kütüphanelerin rolü, halk
kütüphaneler i  ve halk kütüphaneler inin yerel
yönetimlere/belediyelere devri konular› çokça tart›fl›lm›flt›r
(Y›lmaz, 1997; Aslan, 1998; Y›lmaz, 1998; Tonta, 1999;
Y›lmaz,  2001; Rukanc› ve Anameriç, 2004; Gülle, 2004;
Y›lmaz,  2005a; Y›lmaz,  2005b; Kurulgan, 2006; Faydal›gül
ve Y›lmaz, 2007; Akman, 2009; Y›lmaz, 2010; Y›lmaz, 2011;
Y›lmaz ve Ayd›n, 2011; Y›lmaz ve Dalk›ran, 2012; Aç›kgöz
ve Y›lmaz, 2013; Tonta ve Küçük, 2014; Bozkurt, 2014; Gülle
2015; Karadeniz ve Y›lmaz, 2016). Kapsam›, bilgi toplumu,
bilgi toplumu politikas›, kütüphane yasas›, halk kütüphaneleri
ve belediye kütüphaneleri olan bu çal›flman›n amac› ise
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Türkiye toplumunun yerel düzeyde bilgi ihtiyac›n› karfl›layacak
olan belediye kütüphanelerinin gereklili¤ini bilgi toplumu
ba¤lam›nda tart›flmakt›r. Bilgi toplumu olarak adland›r›lan
geliflmifl ve kalk›nm›fl Bat›l› uygarl›klardaki kütüphane ve
toplum iliflkisinin öneminin ayr›ca vurgulanaca¤› bu çal›flmada,
“belli bir amaca yönelik olarak kaynaklar› bulma, okuma,
not alma ve de¤erlendirme” yönteminden yararlan›lm›flt›r
(Karasar, 1994, s.183).

Bilgi Toplumu

20. yüzy›l›n ortas›ndan itibaren dünyada yaflanan ve yerleflik
al›flkanl›klar› de¤ifltiren dönüflüm ve geliflim bir birçok alanda
kendini hissettirmifltir. Endüstri toplumunun oluflturdu¤u
kavramsallaflt›rmalar yerini yeni kavramlara b›rakm›flt›r. Bilgi
teknolojisi alan›ndaki ilerlemeler farkl› bir üretim ve tüketim
kültürünün oluflmas›n› sa¤lam›flt›r.  Bu de¤ifliklikleri anlamaya
çal›flan birçok insan içine girilen bu yeni dönemi hem
teknolojik hem de sosyolojik bir bak›fl aç›s›yla aç›klamaya
çal›flm›flt›r. Etkileri 1970’lerden hissedilen ve günümüzde de
devam eden yeni süreç iki bak›fl aç›s›yla tan›mlanm›fl ve post
endüstriyel toplum, post kapitalist toplum, bilgi toplumu,
bilgi ekonomisi vb. farkl› kavramlar›n da ortaya ç›kmas›n›
sa¤lam›flt›r.

Literatürde Endüstri Ça¤›n›n 1956-57’lerde sona erdi¤i ve
yerini bilgi toplumuna b›rakt›¤› belirtilmektedir. Drucker
(1994, s.16), ‹kinci Dünya Savafl›ndan hemen sonra ortaya
ç›kmaya bafllayan geliflmeler sonucu oluflan toplumu post
kapitalist toplum olarak tan›mlamaktad›r. Buna göre, yeni
toplumun temel ekonomik kayna¤›, yani iktisatç›lar›n deyimiyle
üretim araçlar› sermaye, emek  ya da do¤al kaynaklar de¤il
bilgidir ve bilgi olacakt›r. Bell,  post kapitalist toplum olarak
adland›rd›¤› bu yeni toplum yap›s›n›, sosyal kontrol amac›yla
yenilik ve de¤iflim yönetimini bilgi odakl› organize eden
toplum olarak tan›mlam›flt›r. (Aktaran, Poloma, 1993, ss. 326-
327). Toffler (1983, ss. 32-33), insanl›k tarihini ‘dalgalar’
olarak adland›rd›¤› üç aflamaya ay›r›r: ‹lk dalga do¤ay›/tar›m
toplumunu, ikinci dalga eflyan›n do¤as›n›/endüstri toplumunu,
üçüncü ve en önemli dalga ise bilginin do¤as›n›/bilgi
toplumunu temsil eder. ‹kinci dalgan›n/endüstri toplumunun
belirgin özellikleri üretimin temel faktörleri olan emek,
sermaye ve do¤al kaynaklar iken üçüncü dalgan›n/bilgi
toplumunun temel özellikleri bilgi, kültür ve düflünce
sistemleridir.  Castells (1996, ss. 13-18) ise a¤ toplumu dedi¤i
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bu yeni toplum yap›s›n›, düzenlenmifl (örgütlenmifl) a¤larda
bilginin üretiminin, depolanmas›n›n, ifllenmesinin ve erifliminin
önemli rol oynad›¤› insan varl›¤›n›n yeni bir biçimi olarak
tan›mlamaktad›r.

Webster (1995, s. 6), bilgi toplumu dedi¤i yap›n›n befl tipini
flu flekilde aç›klam›flt›r: teknolojik, ekonomik, mesleki,
mekânsal ve kültürel toplum biçimleri. Bilgi toplumu,  geliflmifl
endüstriyel ekonomilerdeki sektörü yönlendiren güç olarak
teknolojiyi görür. Bilgi toplumu teorisini tart›flan düflünürlerin
yapt›¤› tan›mlamalardan ç›kan sonuçlar özetle: hizmet
sektörünün ekonomideki artan rolü, bilimsel araflt›rmalar›n
ekonomik geliflmelerdeki artan rolü ve bilginin bir kaynak
olarak artan rolüdür. Yeni toplum yap›s›n›n benzer yanlar›n›n
çoklu¤una ra¤men bu toplum yap›s›n›n farkl› kavramlarla
adland›r›ld›¤› görülmektedir. Post endüstriyel toplum kavram›n›
kullanan Bell (1973, s. 14) bu yeni toplumun karakteristik
yap›s›n› flu flekilde belirtmektedir;

• Ekonomik sektör; mal üreten bir ekonomiden 
hizmet üreten bir ekonomiye evrilme;

• Mesleki da¤›l›m; profesyonelli¤in ve teknik 
uzmanl›¤›n üstünlü¤ü;

• Eksen prensibi; yenilik ve toplumsal politikalar için
kaynak olarak bilginin merkezilefltirilmesi;

• Gelece¤e yönelim; teknolojinin kontrol edilmesi 
ve de¤erlendirilmesi;

• Karar verme; yeni bir ak›ll› teknoloji yaratma.

Bilgi toplumu kavram›n›n ekonomik ve teknolojik
geliflmelerden yola ç›k›larak yap›lan tan›mlar›nda ve s›n›flanan
karakteristik özelliklerinde öne ç›kan nokta Endüstri
Ça¤›/toplumu vurgusudur. Bilgi toplumuyla ilgili küresel
anlamda birçok çal›flma yap›lm›flt›r. Bunlardan biri Aral›k
2003 y›l›nda Cenova’da yap›lan Birleflmifl Milletler – BM
Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS – World Summit On The
Information Society)’dir. Bu zirvenin “Bilgi Toplumunu ‹nfla
Etmek: yeni biny›lda küresel bir meydan okuma” ad›yla
yay›mlanan sonuç bildirgesinin birinci maddesinde bilgi
toplumunun vizyonu flu flekilde aç›klanm›flt›r; Dünya
halklar›n›n temsilcileri olarak ortak arzu ve hedefimiz Birleflmifl
Milletler Evrensel ‹nsan Haklar› Bildirgesinin amaçlar› ve
ilkeleri do¤rultusunda, sürdürülebilir kalk›nma ve hayat
kalitesini artt›rmak için bireylerin ve toplumlar›n tüm
potansiyellerini sergileyebilecekleri, herkesin bilgi üretebilece¤i
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ve üretilen bu bilginin erifliminin, kullan›m›n›n ve paylafl›m›n›n
olanakl› oldu¤u insanlar›n merkeze oturtuldu¤u kapsaml› ve
kalk›nma odakl› bir bilgi toplumudur (ITU, 2003).

Avrupa Birli¤i – AB de bilgi toplumunun sa¤lad›¤› f›rsat ve
olanaklardan yararlanmak için 2000’li y›llar›n bafl›ndan itibaren
bir dizi çal›flma bafllatm›flt›r. Bu çal›flmalar›n amac› toplumsal
ve ekonomik dönüflümle birlikte bilgi teknolojilerini maksimum
düzeyde kullanmak ve faydalar elde etmektir. 23 Mart 2000
Avrupa Konseyi taraf›ndan Lizbon’da yap›lan toplant›da
eAvrupa – eEurope giriflimini bafllatm›flt›r (eEurope, 2000).
14 Haziran 2000’de bu strateji güvenli, h›zl› ve ucuz internet
erifliflimi, bireylerin bilgi okuryazarl›¤› donan›mlar›n›n artt›r›lmas›
için yat›r›m ve internet kullan›m›n›n daha genifl kitlelere
yay›lmas› hedefleri do¤rultusunda bir eylem plan›na
dönüfltürülmüfl ve eAvrupa 2002 ad›yla uygulamaya konmufltur
(eEurope, 2002). ‹lerleyen tarihlerde aday ülkeleri de
kapsayacak flekilde geniflleyen eAvrupa giriflimi yeni bir
giriflim olan eAvrupa+ eylem plan›n›n do¤mas›n› sa¤lam›flt›r.
eAvrupa+ eylem plan›, herkesin eriflebilece¤i h›zl› ve ucuz
bir iletiflim hizmetini e-Devlet, e-Sa¤l›k, e-Ö¤renme ve e-
Ticaret alanlar›n› kapsayacak flekilde ön koflul olarak kabul
etmifltir (eEurope+, 2001).

Farkl› kavramsallaflt›rmalarla ele al›nan ve önemsenen ayn›
zamanda çeflitli yönleriyle elefltirilen bu yeni toplum modeli
20. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra sosyolojik, ekonomik ve
teknolojik olarak yaflanan h›zl› bir de¤iflim ve dönüflüme
iflaret etmektedir. Bu dönüflüm süreci sonucunda ortaya
ç›kan yeni toplum genel olarak bilgi toplumu olarak
bilinmektedir. Bilginin ekonomik ve toplumsal olarak önemli
bir rolünün oldu¤u bilgi toplumu kendinden önceki
dönemlerden ba¤›ms›z olarak incelenemeyecek bir olgudur.
Bilgi toplumu uygarl›k tarihi boyunca yaflanan bilimsel
geliflmelerin y›¤›larak ilerlemesiyle son k›rk y›ll›k bir paradigma
olarak varl›¤›n› hissettirmektedir. Temelinde Endüstri
Devriminin yaratm›fl oldu¤u teknolojiler bulunan bilgi toplumu
bu teknolojilerin geliflmesiyle birlikte ortaya ç›km›fl bir toplum
yap›s›d›r. Bilgi teknolojilerinin bu toplum yap›s›n› aç›klamada
yetersiz olaca¤› bunun yan›nda sosyal ekonomik ve psikolojik
unsurlar›n da gözden kaç›r›lmamas› gerekmektedir. Teknoloji
ve toplum aras›ndaki bu iliflki sonucunda ortaya ç›kan karfl›l›kl›
etkileflim bilgi toplumunda kütüphanelerin rolünün neler
oldu¤unu da tart›fl›l›r k›lmaktad›r. Özetle bilgi toplumu flu
flekilde tan›mlanabilir: “endüstri toplumunun üretmifl oldu¤u
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araçlar üzerine infla edilen, bilginin ekonomide temel unsur
olarak kabul edildi¤i, iletiflim ve hizmet sektörlerinin ekonomik
yap› içinde lider oldu¤u, nitelikli/e¤itimli bireylerin önem
kazand›¤›, düflünsel yarat›c›l›¤›n belirleyici oldu¤u ve bilgi
okuryazarl›¤›n›n önemli oldu¤u bir toplum yap›s›d›r.”

Bilgi Toplumunda Kütüphanelerin Rolü

Bilgi toplumu olma yolunda belirlenen hedeflere ulafl›labilmesi
için son k›rk y›lda yaflanan sosyo-ekonomik, politik, kültürel,
bilimsel ve teknolojik de¤iflim ve dönüflümü anlayabilmek
ve buna uygun hareket etmek kaç›n›lmaz bir gerçektir.
Belirlenen amaç ve hedefler do¤rultusunda toplumun tüm
kesimleri aras›ndaki uçurumu azaltmak amac›yla demokrasi
ve insan haklar›, nitelikli bir e¤itim, sosyo-kültürel etkinlikler,
bilgiye dayal› sürdürebilir ekonomi, sa¤l›k, güvenlik,
haberleflme vb. alanlarda gerekli politikalar›n belirlenmesi
ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Birçok alandaki toplumsal
eflitsizli¤in ortadan kald›r›lmas› ve tüm bireylerin nitelikli bir
hale gelmesi hususunda anahtar rolü üstlenen kurumlar›n
bafl›nda kütüphaneler gelmektedir. “‘Dijital Uçurum’ (bölünme)
olarak adland›r›lan ve teknolojiye/teknolojiye eriflim
olanaklar›na sahip olanlarla olmayanlar›n aras›ndaki farklar
biçiminde ifade edilen eflitsizli¤in giderilmesinde kütüphaneler
söz, edilen teknolojiyi ücretsiz sa¤lama iflleviyle öne
ç›kmaktad›r. Bir baflka deyiflle, Bilgi Toplumunda kütüphaneler
‘Dijital Uçurum’un kapat›lmas›nda rol üstlenmektedirler”
(Y›lmaz, 2010, s. 267).

Toplumsal yap› içinde kütüphanelerin önemli bir rolü vard›r.
Kütüphaneler kültürel miras›n topland›¤› ve korundu¤u, bilgi
tafl›yan her türden materyalin katalogland›¤›, s›n›fland›¤› ve
tan›mlanarak eriflilebilir hale getirildi¤i ve herkesin eflit bir
flekilde bu koleksiyona erifliminin sa¤land›¤› halk kurumlar›d›r.
Kütüphanelerin sahip oldu¤u kaynaklarla vermifl oldu¤u
hizmet bilgi toplumunda kütüphaneler ‘Dijital Uçurum’un
kapat›lmas›nda rol üstlenmektedirler ve kütüphane iliflkisinin
önemini ortaya koymaktad›r. Y›lmaz (2010, s. 266), bu iliflkinin
do¤al ve zorunlu bir iliflki oldu¤unu ifade etmektedir. “Bilgi
Toplumunun bilgi temelli bir toplumsal yap›, kütüphanenin
de bilgiyi sa¤layan, düzenleyen ve eriflime sunan bir kurum
olmas›ndan kaynaklanan iliflkidir. Bir baflka deyiflle, bilgi
temelli bir toplumsal yap› ile bilgi üzerine temellenen bir
kurum olan kütüphane do¤al olarak örtüflmekte, Bilgi
Toplumu kütüphane kurumunun varl›¤›n› zorunlu k›lmaktad›r.
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Kütüphane, Bilgi Toplumunun altyap› koflullar›ndan birisi
anlam›na gelmektedir.”

Toplumlar›n sosyolojik olarak geçirmifl oldu¤u de¤iflim ve
dönüflüm kaç›n›lmaz olarak kütüphane kurumunu da
etkilemifltir. Bilgi teknolojilerinin kütüphanelerde
kullan›lmas›yla birlikte yap›sal olarak köklü de¤ifliklikler
ortaya ç›km›flt›r. Kullan›c› hizmetleri, kay›t ortamlar›, kütüphane
yönetimi, personelin niteli¤i, kütüphane binas› ve standartlaflma
vb. unsurlar bu de¤iflimden etkilenmifl ve kullan›c›lar›n
beklentisi do¤rultusunda yeniden bir yap›lanma sürecine
girmifltir. “Bilgi Toplumu, üretim faktörlerinin, kamu ve özel
kurumlar›n, bireylerin ve devletin teknolojik geliflmeler
karfl›s›nda kendilerini yeniden yap›land›rmalar›n› zorunlu
k›lan bir ortam› da beraberinde getirmifltir. Bu yap›lanmay›
gündeme getiren olgu ise; bilgi birikiminin gereksinimleri
karfl›layacak biçimde somutlaflt›r›lmas› olan teknolojidir”
(Rukanc› ve Anameriç, 2004, s. 3-4).

Geliflmifl birçok ülkede kütüphaneler bilgi toplumunun ve
politikalar›n›n bir bilefleni olarak kabul edilmektedir. AB’nin
bilgi toplumu politikalar›nda (E-Avrupa Giriflimini, E-Avrupa
2002 Eylem Plan›, E-Avrupa 2005 Giriflimi vb.) ve BM Dünya
Bilgi Toplumu Zirvesi çal›flmalar›nda bilgi teknolojileri alt
yap›s› ile kütüphane kurumu güçlü bir biçimde
iliflkilendirilmekte ve kütüphane kurumu bilgi toplumunun
etkin araçlar› aras›nda görülmekte, hükümetlerin, uluslararas›
kurulufllar›n, özel sektörün ve sivil toplumun politika ve
tedbirlerinde kütüphane kurumuna Bilgi Toplumunun bir
bilefleni olarak yer vermelerinin gere¤i vurgulanmaktad›r
(Y›lmaz ve Ayd›n, 2011, s. 66). Uluslararas› Kütüphane
Dernekleri ve Kurumlar› Federasyonu (IFLA - International
Federation of Library Associations and Institutions) (2005)
‹skenderiye’de yay›nlam›fl oldu¤u Bilgi Toplumu
Manifestosunda bilgi toplumunda kütüphanelerin görevlerini
flu flekilde s›ralam›flt›r:

• S›n›rlar›na bak›lmaks›z›n düflünce özgürlü¤ünü ve
bilgiye eriflimi desteklemek.

• ‹nsan haklar›n› ve demokratik de¤erleri tarafs›z bir
flekilde savunmak.

• ‹nsanlar›n ihtiyaçlar›na göre oluflan sorulara cevap
veren eflsiz kurumlardan olan kütüphaneler, bilginin
iletiminde hayati bir rol üstlenerek kütüphaneleri
demokratik ve aç›k bir bilgi toplumu için yaflamsal
k›lmak.
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• Dünyadaki geliflme hedeflerine katk› sa¤lamak
ad›na ekonomik kalk›nmada eflitsizli¤e yol açan
dijital uçurumu önemli ölçüde ortadan kald›rmak
için bilgi okuryazarl›¤›n›n artt›r›lmas›n›, bilgi kay-
naklar›n›n ve bilgi/iletiflim teknolojilerinin etkin
bir flekilde kullan›lmas›n› desteklemek.

IFLA (2003), Cenova’daki Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinden
sonra bilgi toplumunda kütüphanelerin rolünü aç›klayan bir
doküman yay›mlam›flt›r. Bu dokümanda kütüphanelerin
üstlendikleri anahtar rolü aç›klam›flt›r. Bu dokümana göre
kütüphanelerin üstlendi¤i rol, “Kütüphane ve bilgi
merkezlerinin ekonomik ve kültürel avantaj için temel bilgi
kaynaklar›na engelsiz bir flekilde eriflim sa¤layan anahtar bir
rolü vard›r. Bunu yaparken telif haklar›n›, demokratik de¤erleri
ve evrensel insan haklar›n› koruyup gelifltirirler. Bulunduklar›
toplumsal yap› içinde yafl, cinsiyet, ekonomik statü, bilgi
okuryazarl›¤› donan›m›, kültürel ve etnik köken, dini ve
politik görüfl, cinsel e¤ilim, fiziki ve akli yeteneklere bakmadan
toplumsal bütünleflme için çabalarlar. Bu kütüphanelerin
hizmet etti¤i topluluklar›n ortak paydalar› co¤rafik konumlar›
veya gittikçe artan teknoloji ile ilgi alanlar› do¤rultusunda
birbirileriyle ba¤ kurmalar› olabilir” fleklinde özetlenmifltir.
Bununla birlikte 21. yüzy›l kütüphanelerin ne oldu¤unu IFLA
(2003) maddeler halinde s›ralam›flt›r. Bunlardan ilk dördü
afla¤›da verilmifltir:

1. Bir kütüphane bilgiye, düflüncelere ve hayal ürün-
lerine eriflim anlam›na gelir.

2. Kütüphane deneyimi, dünyadaki varolufl nedenimizi,
bir çocuk hikâyesinin yaratt›¤› sevinci, güvenli su
kayna¤› sa¤laman›n ipuçlar›n› ya da bilge bir flifa-
c›n›n kay›tlar›n› anlaman›z›n anahtar› olabilir.

3. Toplulu¤un ihtiyaçlar› do¤rultusunda güvenli bir
buluflma noktas› olarak kamu hizmeti veren kütüp-
haneler en demokratik kurumlardan biridir.

4. Farkl› bak›fl aç›lar›yla halka göre kütüphaneler;
bulufllar›n ortaya ç›kt›¤› yer, yaflam boyu ö¤renmenin
yeri, sosyal ve politik araflt›rmalar›n desteklendi¤i
yer, ilham ve düflüncelerin yeri, olgusal sorular›n
cevapland›¤› kaynak, yeni becerilerin kazan›ld›¤›
yer, topluluk merkezi, yerel çal›flmalar›n kayna¤›,
e¤lence merkezi olarak görünmektedir.
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Bilgi toplumu insan›n merkeze oturtuldu¤u ve bireylerin
kiflisel geliflmelerini ön planda tutan yap›s›yla yeni bir birey
tipinin de ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu yeni birey tipi
içinde bulundu¤u ça¤a göre kendini donatan ve beklentilerinin
ne oldu¤unu bilen insan tipine iflaret etmektedir. Bu yeni
bireyin kütüphanelerden özellikle de halk kütüphanelerinden
beklentilerinin ne oldu¤unu veya ona göre halk
kütüphanelerinin neyi ifade etti¤i baz› çal›flmalarla ortaya
konmufltur. Amerika’da PEV Resarch Center taraf›ndan yap›lan
dört farkl› çal›flmadan esinlenen Cecil ‹lçe Kütüphanesi (Cecil
Puplic Libraries) Amerikal›lar›n halk kütüphaneleri hakk›ndaki
görüfllerini ortaya koymufltur. Bu görüfller afla¤›daki flekilde
gösterilmifltir.
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Yukar›daki çal›flmaya göre 21. Yüzy›lda bireylerin
kütüphanelerden beklentisi bir hayli yüksektir. Bununla
birlikte birey ne istedi¤inin fark›ndad›r. Bireyin kütüphane
kurumuna yaklafl›m› ve bu konudaki fark›ndal›¤› kütüphane
hizmetlerinin daha etkin ve genifl bir yelpazede verilmesini
sa¤lamaktad›r. Bilgi toplumunda bireyin hayat›nda önemli
bir yeri olan kütüphaneler kendilerini bu içinde bulundu¤umuz
ça¤›n dinamiklerine göre yeniden flekillendirmektedirler.

fiekil 1. Amerikal›lar›n halk kütüphaneleri hakk›ndaki görüflleri (Kaynak:
Zickuhr, Rainie ve Purcell, 2013; Miller, Zickuhr, Rainie ve Purcell, 2013;
Zickuhr, Rainie ve  Purcell, 2013; Zickuhr, Rainie, Purcell ve Duggan, 2013;
Cecil Puplic Libraries, 2014)

Halk›n %97’si
çocuklara ve yetiflkinlere

e¤itim programlar›
sunman›n kütüphaneler
için önemli oldu¤unu

söylemektedir.

Halk›n %95’i kütüphane
meteryal ve kaynaklar›n›n
herkese baflar›l› olmak için

bir olanak verdi¤ini
söylemektedir.

Halk›n %94’ü
kütüphanelerin
çocuklar› için

önemli oldu¤unu
söylemektedir.

Halk›n %94’ü
kütüphanelerin bir

toplulu¤un hayat kalitesini
art›rd›¤›n› söylemektedir.

Halk›n %76’s›
kütüphanelerin kendileri
ve aileleri için önemli

oldu¤unu
söylemektedir.

Genç Amerikal›lar›n
okumay› sevdikleri ve
bir önceki y›l ortalama

13 kitap okuduklar›
söylenmektedir.

Halk›n %80’ninden
fazlas› kütüphanelerin

e¤itim çözümlerinin bir
parças› olmas› gerekti¤ini

söylemektedir.

Halk›n %75’i
kütüphanelerin oturmak,
okumak ve ders çal›flmak
için güvenilir bir yer

olarak önemli oldu¤unu
söylemektedir.

Halk›n %77’si
kütüphanelerde bilgisayar

ve internet eriflimini
sa¤laman›n çok önemli

oldu¤unu söylemektedir.

Halk›n %81’i baflka
bir yerde bulmakta

zorland›klar› faydal› hizmeti
kütüphanelerin sa¤lad›¤›n›

söylemektedir.
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Hayat›n merkezinde yer alan kütüphaneleri Bilgi toplumundan
ba¤›ms›z bir flekilde ele almak son k›rk y›lda yaflanan de¤iflimin
ve geliflimin anlafl›lamad›¤›n›n bir göstergesi olacakt›r.

Türkiye’deki Durum

Bat› Uygarl›klar›nda yaflanan bilgi toplumuyla ilgili geliflme
ve yenilenme hareketlerinin Türkiye’de ayn› do¤rultuda
yafland›¤›n› söylemek olanakl› görünmemektedir.  Bilgi
toplumu politikalar›nda teknolojik kalk›nma için baz› ad›mlar
at›lm›flsa da bu ad›mlar›n Türkiye’yi bilgi toplumuna
dönüfltürecek düzeyde olmad›¤› aç›k bir flekilde görünmektedir.
Toplumsal olarak Bat› Uygarl›klar›n›n geçmifl oldu¤u evrelerden
geçemeyen, endüstrisini yaratamayan, teknoloji üretemeyen
ve bu noktada geliflmifl ülkelere ba¤›ml› kalan Türkiye’nin
bilgi toplumu olabilmesi için sosyal, ekonomik ve kültürel
olarak köklü bir de¤iflime ihtiyac› vard›r. Bir söylem olarak
dile getirilen Türkiye ve bilgi toplumu iliflkisi sa¤l›kl› bir
yaklafl›mdan uzakt›r. Y›lmaz (1998, s. 156), bu duruma dikkat
çekerek sorgulanmadan ve irdelenmeden kabul edilen “Bilgi
Toplumu” kavram›n›n sloganlaflt›r›ld›¤›n› ifade etmektedir.
Bununla birlikte sosyo-kültürel yap› ve teknoloji aras›ndaki
fark teknoloji üretmenin önünde engel olarak durmaktad›r.
Türkiye, endüstri ve bilgi toplumunun teknolojisini
üretememekte ve bu teknoloji yurt d›fl›ndan ithal etmektedir.
Bu sorunun temelinde yatan unsur ise Türkiye’nin kültürel
dönüflümünü gerçeklefltirememifl olmas›d›r (Erkan, 1998, s.
216).

Türkiye’de bilgi toplumuyla ilgili çal›flmalar›n 1990’l› y›llarda
bafllad›¤› görülmektedir. Bu amaçla temel politika belgeleri
haz›rlanm›flt›r. Bu politika belgeleri, Türkiye Ulusal
Enformasyon Altyap›s› Ana Plan› - TUENA (1999), e-Türkiye
Giriflimi Eylem Plan› (2000), e-Dönüflüm Türkiye Projesi K›sa
Dönem Eylem Plan› (2003- 2004), 2005 Eylem Plan› ile Bilgi
Toplumu Stratejisi ve Eylem Plan› (2006-2010) ve 2015-2018
Bilgi Toplum Stratejisi ve Eylem plan›d›r (Kalk›nma Bakanl›¤›,
2015, s. 11).

Türkiye’nin bilgi toplumu olma do¤rultusunda oluflturulan
ve uygulanan temel politika metinlerinde sosyal, ekonomik,
kültürel ve teknolojik anlamda hedeflerin belirlendi¤i ve
bunlar›n uygulanmas› için çal›flmalar›n yap›ld›¤› görülmektedir.
Bilgi teknolojilerinin ekonomik kalk›nmaya yapt›¤› önemli
bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. Bilgi teknolojilerini
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üretemeyen ve dolay›s›yla ekonomik kalk›nmas›nda bu
sektörün ciddi etkileri olmayan Türkiye’nin ortaya koydu¤u
tüm politika metinlerine ra¤men Türkiye’nin henüz bilgi
toplumu olmad›¤› gerçe¤i aç›kça ortada durmaktad›r. Bu
durumu daha da anlafl›l›r k›lmak için Türkiye’nin mevcut
durumunu küresel örnekleriyle karfl›laflt›rmak yararl› olacakt›r.
Uluslararas› kurumlar taraf›ndan haz›rlanan, bilgi
teknolojilerinin siyasi ve yasal ortam, ifl ve yenilik ortam›,
altyap›, fiyat uygunlu¤u, e¤itim becerileri, bireysel kullan›m,
ifl için kullan›m, kamunun Bilgi Teknolojisi vizyonu, ekonomik
etki ve sosyal etki gibi bafll›klar alt›nda ülkelerin geliflmifllik
düzeylerini inceleyen endeksler bilgi teknolojilerinin sosyo-
ekonomik ve toplumsal de¤iflime olan etkilerini ölçmektir.
2015’te farkl› iki kurumun haz›rlad›¤› endekslerde Türkiye’nin
durumunun orta seviyelerde oldu¤unu ancak henüz bilgi
toplumu olmad›¤› görülmektedir. Birleflmifl Milletler teknoloji
ajans› olan Uluslararas› Telekomünikasyon Kurumu (ITU
International Telecommunication Union) taraf›ndan haz›rlanan
Bilgi Toplumu Ölçme Raporu (Measuring the Information
Society Report) her y›l bilgi teknolojileri alan›ndaki geliflmeleri
Bilgi Teknolojisi Geliflim Endeksinde (IDI - ICT Development
Index) listelemektedir. Haz›rlanan bu endeks ülkelerin bilgi
teknolojileri alan›ndaki geliflimini göstermekte ve mevcut
say›sal uçurumu ortaya koymaktad›r. 2015 Bilgi Teknolojisi
Geliflim Endeksine göre Türkiye % 5,58’lik bir oranla küresel
166 ekonomi içinde 69. s›rada yer alm›flt›r. Bu listenin ilk on
s›ras›nda yer alan ülkelerin durumu afla¤›daki tabloda
gösterilmifltir.

fiekil 2. BM Uluslararas› Telekomünikasyon Ajans› Bilgi Toplumu Ölçme
Raporu, 2015 Bilgi Teknolojisi Geliflim Endeksi: Küresel 166 Ekonomi
(Kaynak: ITU, 2015, s. 12)



Dünya Ekonomik Forumu (WEF - World Economic Forum)
2001 y›l›ndan beri haz›rlad›¤› A¤a Haz›rl›kl› Olma Endeksiyle
(Networked Readiness Index) ülkelerin bilgi teknolojilerini
kullanmaya haz›r olma düzeylerini ölçmektedir.

Dünyan›n en iyi on ekonomisiyle Türkiye’nin bilgi
teknolojilerinin kullan›m›n› gelifltirilmesini ve ekonomik
kalk›nmaya olan etkilerinin karfl›laflt›r›ld›¤› uluslararas›
endeksler Türkiye’nin bilgi toplumu olma iddias›n›n çokta
gerçekçi olmad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bilgi toplumu
iddias›yla hareket eden Türkiye’nin strateji ve politikalar›nda
kütüphane kurumuna yaklafl›m›n›n ne oldu¤unu ortaya
koymak bu iddian›n gerçekli¤ini daha sa¤l›kl› bir flekilde
de¤erlendirmemize yard›mc› olacakt›r.

fiekil 4. Dünya Ekonomik Forumu 2015 A¤a Haz›rl›kl› Olma Endeksi: Küresel
143 Ekonomi (Kaynak: WEF, 2015, ss. 8, 249)

fiekil 3. BM Uluslararas› Telekomünikasyon Ajans› Bilgi Toplumu Ölçme
Raporu, 2015 Bilgi Teknolojisi Geliflim Endeksi: Küresel 166 Ekonomi
(Kaynak: ITU, 2015, s. 24)
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Türkiye bölgesel 40 Avrupa ekonomisi içinde ise 38. s›rada
yer alm›flt›r. Avrupa’daki ilk on s›rada yer alan ülkelerin
durumu yine tablo halinde afla¤›da gösterilmifltir.
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Türkiye Ulusal Enformasyon Altyap›s› Ana Plan› - TUENA
(1999) “kütüphane, müze ve sanat galerine çevrimiçi eriflim”
ifadeleri d›fl›nda kütüphanelere yer vermemifltir (1999, s. 11).
e-Türkiye Giriflimi Eylem Plan› (2000) belgesinin kapsam›,
“kamu kurum ve kurulufllar›ndaki tüm arflivler, kütüphaneler,
dokümantasyon, araflt›rma ve bilgi merkezlerini kapsamaktad›r”
olarak belirtilmifltir. e-Türkiye Giriflimi Eylem Plan›nda
kütüphane ve arfliv hizmetlerinin say›sallaflt›rma ifllemiyle
özdefl tutuldu¤u ifadeler, arfliv ve kütüphane ifllemlerinin
elektronik ortamda yürütülmesi bafll›¤› alt›nda ele al›nm›flt›r
(T.C. Baflbakanl›k, 2002, s. 33-34).

e-Dönüflüm Türkiye Projesi K›sa Dönem Eylem Plan› (2003-
2004) “tarihi arflivlerdeki tasnifi tamamlanan belgelere ait
katalog bilgileri ile görüntülerinin elektronik ortamda hizmete
sunulmas›” ifadesi d›fl›nda kütüphane ve arfliv hizmetlerini
yeterli düzeyde ele almam›flt›r. Bu plan belgesinde de
say›sallaflt›rma çal›flmalar› ön planda tutulmufltur (DPT, 2004,
s. 48). 2005 Eylem Plan›nda, “2004 y›l›nda bafllat›lan ve
koleksiyonda bulunan tezlerin bibliyografik künyelerini içeren
mevcut Tez Veri Taban› ile bütünleflmifl çal›flacak ve ‹nternet
üzerinden tezlerin tam metinlerine eriflim sa¤layacak ‘Ulusal
Dijital Tez Arflivi’ program› çal›flmas› tamamlanm›flt›r” ifadesine
yer verilerek kütüphane ve arfliv hizmetlerine say›sallaflt›rma
odakl› bir yaklafl›m devam ettirilmifltir (DPT, 2006, s. 56).

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Plan› (2006-2010) daha
önceki planlarda oldu¤u gibi kütüphane ve arflivlere sadece
say›sallaflt›rma çal›flmalar› do¤rultusunda yer vermifltir. Eylem
plan›nda, “Ülkedeki tüm kütüphanelerde yer alan kaynaklar›n
tek noktadan sorgulanabilmesi; kitap ay›rtma, talep, uzatma,
ceza ödeme gibi ifllemlerin çevrimiçi gerçeklefltirilebilmesi;
elektronik kanallardan kullan›c›lara çeflitli bilgilendirme
mesajlar› yollanabilmesini sa¤layacak sistem kurulacakt›r.
Seçili kütüphane materyallerine (kitap, tez, saydam, vb.) ve
devlet arflivlerinde yer alan s›k kullan›lan belgelere çevrimiçi
eriflim imkân› sa¤lanacakt›r. Farkl› kurumlar taraf›ndan
yürütülen e-kütüphane çal›flmalar› birlefltirilecektir” ifadeleri
yer alm›flt›r (Bilgi, 2006, s. 17).

2015-2018 Bilgi Toplum Stratejisi ve Eylem Plan›nda ise
kütüphaneler iliflkin belirtilmifl ifadeler daha önce haz›rlanm›fl
planlardan farks›z de¤ildir. “Bireylerin enformasyon
teknolojilerine eriflim imkânlar› art›r›lacakt›r. Bu kapsamda,
baflta halk kütüphanelerinde kurulu bulunanlar olmak üzere
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faal durumda olan Kamu ‹nternet Eriflim Merkezi (K‹EM)’lerden
hizmet sunumuna devam edilecektir” ifadesi ile kütüphanelerin
adeta birer internet kafe olarak görüldü¤ü anlafl›lmaktad›r
(Kalk›nma Bakanl›¤›, 2015, s. 69). Halk›n kütüphanelerde
internet olanaklar›ndan ücretsiz bir flekilde yararlanmas›
normal olmakla birlikte politika yap›c›lar›n kütüphaneleri
internetle özdefllefltirmesi kütüphanelerin tarihi ve kültürel
misyonunu anlamamaya iflaret etmektedir. Bunun d›fl›nda
say›sallaflt›rma çal›flmalar› bu politika belgesinde de ön plana
ç›km›flt›r (Kalk›nma Bakanl›¤›, 2015, s. 72).

Türkiye’nin bilgi toplumu olma do¤rultusunda ortaya koymufl
oldu¤u politika belgelerinde kütüphane kurumuna yaklafl›m
flekli çok yüzeysel kalm›flt›r. Türkiye’deki kütüphanelerin ve
özellikle de halk kütüphanelerinin mevcut yap›s› ortadayken
kütüphaneleri say›sallaflt›rma ifllemiyle özdefllefltirmek gerçekçi
bir yaklafl›m olmaktan uzakt›r. Bu politika belgelerindeki
kütüphane kurumuna yaklafl›m flekli Türkiye’nin bilgi toplumu
oldu¤unu iddia etmesinin bir slogandan öteye gitmedi¤inin
de bir göstergesi olmufltur. Politika belgelerinde sa¤l›kl› bir
flekilde yer verilmeyen kütüphanelerin yasal olarak da
dayanaks›z oldu¤u bilinmektedir. Kütüphanelerin yasal bir
dayana¤a duyduklar› ihtiyaç bir alt bafll›kta ele al›nacakt›r.

Yasalar Kapsam›nda Kütüphaneler

Birçok ülkede kütüphanelere iliflkin yasal düzenlemelerin
yap›ld›¤› özellikle de halk kütüphanesi yasas›n›n erken
dönemlerde yap›ld›¤› bilinmektedir. Birleflik Krall›k the Public
Libraries Act 1850 (Cox, 2012), Hollanda  the Public Libraries
Act 1975 (Koren, 2006), ABD  the Library Services Act  1956
(Farrell, 2012), Canada the Public Libraries Act 1990 (e-Laws,
2010) vb. yasalar›n farkl› ülkelerde kütüphaneleri korumak
ve desteklemek için yap›ld›¤› ve bu kütüphanelerin yasal bir
kimli¤e sahip olduklar› görülmektedir. Türkiye’deki
kütüphanelerin yasal bir güvence ve dayana¤›n›n olmad›¤›
ve bu konuda y›llard›r tart›flmalar›n yap›ld›¤› bilinmektedir.
Uluslararas› alanda bilgi politikalar›n›n öneminin s›kça
vurguland›¤› yeni bir dönemde kütüphanelerin herhangi bir
yasal dayana¤›n›n olmamas› kütüphanelere verilmeyen önemi
göstermektedir. Türkiye’de özellikle de halk kütüphanelerine
bu önemin verilmedi¤i ancak TBMM Kütüphanesi ve Milli
Kütüphanenin yasa ile korundu¤u da bilinmektedir.
Kütüphanenin tüm bileflenlerini ilgilendiren ve modern bir
yönetim alt›nda hizmet verip toplumun beklentilerini
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karfl›layacak duruma gelmesini sa¤layacak bir kütüphane
yasas›n›n olmamas› maalesef bat›l› örneklerindeki gibi
kurumsal ve etkin bir kütüphanenin varl›¤›na engel olmaktad›r.

Y›lmaz (2005a, s. 302), yasal düzenlemeleri, kurumlara varl›k
ve ifllerlik kazand›ran olgular olarak tan›mlamaktad›r. “Bir
ülkede anayasa, yasalar, yasa gücünde kararnameler,
yönetmelikler, yönergeler, tüzükler temel yasal düzenlemeler
(belgeler) aras›nda say›l›r. Yasal düzenlemeler hukuk kurumu
kapsam›na giren ve toplumsal iliflkilerin, belirlenen kurallar
çerçevesinde sürdürülmesini sa¤layan belgelerdir. Toplumsal
iliflkiler toplumsal kurulufllar›n çal›flmalar›n› da içine almaktad›r.
Dolay›s›yla, yasal düzenlemeler toplumsal kurulufllar›
tan›mlayan, amaç ve ifllevlerini resmilefltirerek yürürlü¤e
sokan belgelerdir. Bu nedenle de kurulufllara, bir anlamda,
varl›k kazand›ran olgular yasal düzenlemelerdir.” Y›lmaz
(2005b, ss. 61-62), kütüphanelere kimlik kazand›racak olan
yasal düzenlemeleri halk kütüphanesi ba¤lam›nda
de¤erlendirmifl ve yasalar›n içermesi gereken unsurlar› flu
flekilde s›ralam›flt›r; “yerel-genel yönetim yap›s› içindeki
konumu, kendi yönetim modeli, destekleyici üst resmi
organlar›, görev, yetki ve sorumluluklar›, finansman kaynaklar›,
personelin nitelik ve sorumluluklar›, hizmet alanlar› ve hizmet
yap›s›, performans ölçütleri, bina özellikleri, derme yönetim
ölçütleri, üst organlar taraf›ndan de¤erlendirilme ve denetim
kurallar›.”

IFLA ise kütüphaneler ve yasalar ba¤lam›nda yasal
düzenlemelerin önemine flu flekilde vurgu yapm›flt›r. “Halk
kütüphanesinin kültür, bilgi sa¤lama, okuryazarl›k ve e¤itim
için her uzun dönemli stratejinin en önemli bileflenlerinden
birisi olabilmesi için yasalarla desteklenmesi gere¤ine dikkat
çekilmektedir. Ayr›ca, halk kütüphanelerinin ifllevlerini
gerçeklefltirmede istenen hizmet düzeyini sürdürebilmeleri
için yasal aç›dan dayanaklar›n›n olmas›, yani desteklenmeleri
gerekmektedir” (Aktaran, Y›lmaz, 2005, s. 2).

Çapar (1981, s. 25), kütüphane yasas›n›n eksikli¤inin yaratt›¤›
olumsuzlu¤a dikkat çekerek bu durumun kütüphane
hizmetlerini ileriye götüremedi¤ini belirtmifltir. “Türkiye’de
kütüphane hizmetleri genel anlamda yasal güvence alt›nda
de¤ildir. Kütüphane türlerinin tan›m›, ulusal bir kütüphane
hizmetleri sistemi içindeki yer kütüphane hizmetlerinin
örgütlenme biçimi, yönetsel yap›s›, üst yönetsel otoritelerle
iliflkiler, parasal durum, personel atamalar›, kütüphaneler
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aras› iflbirli¤i ve uyum (Koordinasyon), kütüphane personeli
ve kütüphane hizmetleri standartlar› gibi konular› belirleyen
genel bir yasa veya çeflitli kütüphane türlerini kapsam›na
alan Milli Kütüphane T.B.M.M. Kitapl›¤› d›fl›nda yasalar
ç›karmam›flt›r. Bununla birlikte kütüphane hizmetleri ile
do¤rudan do¤ruya iliflkili birkaç yasa ile baz› yönetmelikler
vard›r. Ayr›ca kütüphane hizmetlerini dolayl› olarak etkileyen
yasa ve yönetmeliklerin Türkiye’deki kütüphane hizmetlerini
yap›c› bir yolda etkiledi¤i söylenemez.” At›lgan (1998, s. 50)
da ayn› nedenlerden dolay› kütüphanelerin modern anlamda
geliflemedi¤ini belirtmifltir. “Kütüphanecili¤imizin geliflmesini
olumsuz yönde etkileyen nedenlerin bir di¤eri de yasal
dayana¤›n olmay›fl›d›r. Güncelli¤ini çoktan yitirmifl Milli
Kütüphane’nin kurulufl yasas› ve TBMM Kütüphanesi ile ilgili
yasa ile 1934’te ç›kar›lm›fl Derleme Yasas›’ndan baflka ne
yaz›k ki bir kütüphane yasam›z bulunmamaktad›r. De¤iflik
dönemlerde kütüphane yasas› ile derleme yasas›n›n
haz›rlanmas› konusunda çok farkl› çal›flmalar yap›lm›fl olmakla
birlikte bir türlü sonuçland›r›lamam›flt›r.”

Türkiye’deki kütüphaneler koflullar›n elveriflsizli¤ine ra¤men
toplumun gereksinim duydu¤u bilgiyi karfl›layabilmek için
büyük gayretler göstermektedir. Ancak kütüphane hizmetlerini
daha ileriye tafl›yacak bir yasan›n olmamas› bu kütüphane
hizmetlerine olumsuz olarak yans›maktad›r.  Kütüphane
hizmetlerinin planlanmas›nda çok önemli olan yasal
düzenlemelerin önemini Çapar (1981, s. 24-25), flu flekilde
belirtmifltir: “Durum saptamas› yapmak için halen var olan
yasalar›n kütüphane hizmetlerine olan olumlu ve olumsuz
etkilerini incelemek ve araflt›rmak. Ayn› zamanda da bu
alandaki boflluklar› belirlemek. Bilgi merkezi hizmetlerinin
yeterince ve gerekti¤ince gelifltirilmesi için var olan yasalarda
yap›lmas› gereken de¤iflikliklere ve yeni haz›rlanmas› gereken
yasaya iliflkin hedeflerin belirlenmesi.” Toplu ve Gülle (1992,
ss. 36-37) ise merkezi iktidarlar›n kendi politikalar› ›fl›¤›nda
farkl› yasalara göre kütüphanelere iliflkin uygulamalar›
kütüphane hizmetlerini gelifltirmedi¤ini belirmifltir. “Bugün
Türkiye’deki bilgi kurulufllar› genellikle ba¤l› olduklar›
kurumlar›n mevzuatlar›na göre ifllem yapmaktad›r. Yani
Türkiye’de yasalarla belirlenmifl ve tan›mlanm›fl bir kütüphane
kurumu ve bunun aç›lmas›n›/iflletilmesini zorlay›c› bir yarg›
bulunmamaktad›r. Bu durum bilgi kurulufllar›n›n
örgütlenmelerinden verecekleri hizmetlere kadar, görevlerini
belirleyen bir politikan›n olmamas› fleklinde de tan›mlanabilir.
Bu belirsizli¤in yaratt›¤› boflluk, bu alanda günümüz
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koflullar›n›n gerisinde kalan yasalar›n da de¤ifltirilmesini
önleyerek, bilgi kurulufllar›n›n birbirilerinin çal›flmalar›ndan
habersiz kalmalar›na ve kaynaklar›n yok yere israf›na yol
açmaktad›r.”

Türkiye’deki tüm kütüphaneleri çat›s› alt›na alacak bir
koordinasyon kurumunun olmamas› da yasal dayanaklar›
olmadan verilen kütüphane hizmetlerinin standartlaflmas›n›n
önünde bir engel olarak durmaktad›r.  “Ülkemizde
kütüphanecilik mesle¤inin geçmifli 1950’li y›llara
dayand›r›lmakla birlikte kütüphanelerin örgütlenmesi ve
kütüphanecilik mesle¤inin toplumda kabul görmesi aflamas›nda
hala kimi sorunlar yaflanmaktad›r. Bugün de¤iflik kütüphane
türleri farkl› örgüt yap›s› alt›nda hizmet vermektedir. Halk
ve çocuk kütüphaneleri ile Milli Kütüphane Kültür Bakanl›¤›’na
ba¤l›d›r. Okul kütüphaneleri Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l›
olarak hizmet vermeye çal›flmaktad›r. Buna karfl›n üniversite
kütüphaneleri Rektörlükler arac›l›¤› ile YÖK’e ve di¤er kurum
ve kurulufllarda bulunan kütüphanelerde ait olduklar› kurum
yönetimlerine ba¤l› olarak hizmet vermektedir. Bu çok bafll›l›k
kütüphane örgütlenmesinde, hizmetlerin etkin ve standartlara
uygun olarak verilmesinde ve kaynak paylafl›m›nda sorunlar
yaratmaktad›r” (At›lgan, 1998: 48).

Kütüphanelerin toplumsal yap› içindeki rolünü belirleyen
temel unsurlardan biri olan yasal düzenlemeler Türkiye’de
henüz yap›lamam›flt›r. Türkiye’deki bilgi birikiminin en önemli
merkezi olan kütüphanelerin sa¤l›kl› bir flekilde
örgütlenememesi ve hizmet verememesinin en büyük neden
bir kütüphane yasas›n›n olmamas›d›r. Yasalarla korunamayan
ve desteklenmeyen kütüphanelerin bu haliyle Türkiye’nin
bilgi toplumu beklentilerini karfl›lamas› olanaks›zd›r. Bununla
birlikte devletin ve toplumun kütüphane kurumuna yaklafl›m›
Bat› toplumlar›ndaki iliflki göz önüne al›nd›¤›nda sa¤l›ks›z
bir iliflki olarak görünmektedir.

Halk ve Belediye Kütüphaneleri

Halk kütüphaneleri, yerel yönetimler ve belediye
kütüphanelerinin tart›fl›laca¤› bu bölümde konunun anlafl›lmas›
için öncelikle kavramlar›n tan›mlar›n›n verilmesi yararl›
olacakt›r. Bir tek kavram›n ayr› bir çal›flma konusu oldu¤undan
hareketle bu kavramlar üzerinde yüzeysel olarak bilgi
verildikten sonra belediye kütüphanelerinin gereklili¤i konusu
tart›fl›lacakt›r. IFLA ve Birleflmifl Milletler E¤itim, Bilim ve
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Kültür Örgütü (UNESCO - United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization) halk kütüphanesini,
“toplumun tüm bireylerinin, ›rk, uyruk, yafl, cinsiyet, din, dil,
fiziksel yetersizlik (engelli bireyler), ifl ve ekonomik statüsü
gözetilmeden bilgiye ve enformasyona eriflimini sa¤layan,
yerel ve ulusal hükümetlerce desteklenen kurumlar” olarak
tan›mlamaktad›r (1997, ss. 1-2). Halk kütüphanelerini di¤er
kütüphane türlerinden ay›ran en belirgin özellikleri
bulunduklar› bölgeye hizmet vermeleri, ücretsiz hizmet
vermeleri ve toplumun her kesimine aç›k olmas›d›r. Y›lmaz
(2011, s. 35) halk kütüphanelerini, “bireylerin e¤itim, kültür
ve bofl zamanlar› de¤erlendirme ile ilgili bilgi gereksinimlerini
hiçbir ayr›m gözetmeksizin, ücretsiz biçimde karfl›layarak
bulundu¤u yörenin kalk›nmas›na katk›da bulunan demokratik
kurulufllar” olarak tan›mlamaktad›r.” Kesero¤lu (1989: 30)
ise halk kütüphanelerini, “bir toplumda yaflayan kifliler
aras›nda hiçbir ayr›m gözetmeden, onlar›n e¤itim, kültür ve
bilgi gereksinimlerini karfl›l›ks›z yerine getirmeyi ve bofl
zamanlar›n› de¤erlendirmeyi amaçlayan kurumlar” olarak
tan›mlamaktad›r. Halk kütüphanelerini bilginin yerel geçifl
kap›s› olarak da tan›mlayan IFLA/UNESCO (1997, s. 1) bu
kurumun amaçlar›n› ise yaflam boyu ö¤renme, ba¤›ms›z karar
alma, bireylerin ve sosyal gruplar›n kültürel geliflimi için
temel koflullar› sa¤lamak olarak belirtmifltir. Halk
kütüphanelerinin tan›mlar›ndaki ortak vurgular, kütüphanenin
bilgiye eriflim için herkes taraf›ndan eflit bir flekilde kullan›l›yor
olmas›d›r. Bu vurgu ise bilgi toplumunda halk kütüphanelerinin
dijital uçurumu kapatmak için önemli bir aktör oldu¤una
iflaret etmektedir.

Halk kütüphaneleri yerel yönetimlere ya da merkezi
hükümetlere ba¤l› olarak hizmetlerini sürdürmektedirler.
Dünyan›n en iyi halk kütüphanesi sistemi ve flubelerle birlikte
16,536 (American Library Association [ALA], 2015) adet halk
kütüphanesi bulunan ABD’de halk kütüphanesi hizmetleri
county (ilçe/idare bölgesi) municipality (belediyeler) taraf›ndan
yürütülmektedir (Ç›narl›, 2011, 265-280). Birleflik Krall›k’ta
farkl› yerel yönetim birimleri alt›nda hizmetlerini sürdüren
halk kütüphanesi say›s› 4937’dir (Library Technology Guides
[LTG], 2016). Üniter bir devlet yap›s›yla merkezi ve yerinden
yönetim modelleriyle (il özel idareleri, belediyeler, köyler)
yönetilen Türkiye’de halk kütüphaneleri Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› çat›s› alt›nda KYGM - Kütüphaneler ve Yay›mlar
Genel Müdürlü¤üne ba¤l ›  olarak hizmet ler ini
sürdürmektedirler. Türkiye’deki halk kütüphanelerinin say›s›
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çocuk kütüphaneleri de dâhil olmak üzere 1130’dur
(Kütüphaneler ve Yay›mlar Genel Müdürlü¤ü [KYGM], 2015).
ABD, Birleflik Krall›k ve Türkiye nüfuslar›n›n ve halk
kütüphanelerinin say›lar›n›n karfl›laflt›r›ld›¤› afla¤›daki tabloda
Türkiye’deki halk kütüphanelerin durumu ortaya konulmufltur.

Yaklafl›k olarak 79 milyonluk Türkiye’de 70 bin kifliye bir
halk kütüphanesi düflmektedir. Bu oranlardan yola ç›karak
Türkiye’deki halk kütüphanelerinin say›s›n›n beklenilenin
çok alt›nda oldu¤unu belirtmek do¤ru olacakt›r. Yukar›daki
say›sal veriler do¤rultusunda Bilgi Toplumlar›nda
kütüphanelerin önemsendi¤i ve bilgi toplumu olma yolunda
hedefleri olan ülkelerin ise kütüphane kurumuyla olan
il iflkilerinin ne derece sorunlu oldu¤u kolayca
anlafl›labilmektedir.

Türkiye’de belediye kütüphanelerine iliflkin literatürde
neredeyse hiçbir akademik çal›flma bulunmamaktad›r.
Dolay›s›yla bu kütüphanelerin hangi yasalara dayan›larak
kuruldu¤unu ve hangi yönetmeliklerle çal›flt›¤›n›
de¤erlendirmek daha yararl› olacakt›r. ‹stanbul, Ankara ve
Bursa Büyükflehir Belediyeleri ile Nilüfer ‹lçe belediyesinin
web sitesinde kütüphane hizmetlerinin hangi yasa ve
yönetmeli¤e göre sürdürüldü¤ü belirtilmektedir. Bu yasalar
ve yönetmelikler afla¤›da verilmifltir:

• 09 Temmuz 2004 tarihli ve 5393 Say›l› Belediye 
Yasas›, Madde 77 (5393 Say›l›…, 2005).

• 10 Temmuz 2004 ve 5216 Say›l› Büyükflehir 
Belediyesi Yasas›, Madde 7, M ve N Bendi (5216 
Say›l›…, 2004).

fiekil 5. ABD, Birleflik Krall›k ve Türkiye’deki Halk Kütüphanelerinin Toplam
Nüfusa Oran› (Kaynak: Worldometters, 2016)
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• 22 fiubat 2007 ve 26442 Say›l› Belediye ve Ba¤l› 
kurulufllar› ile Mahalli ‹dare Birlikleri Norm Kadro
‹lke ve Standartlar›na Dair Yönetmelik, Madde 48
(26442 Say›l›…, 2007).

• T.C. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Kültürel Ve 
Sosyal ‹fller Daire Baflkanl›¤› Kütüphane ve Müzeler
Müdürlü¤ü Hizmet Yönetmeli¤i (T.C. ‹stanbul…,
2000).

• Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› Belediye
Hizmetlerinin Yürütülmesinde ‹htiyaç Duyulan 
Yönetmelikler (Ankara…, 2013).

• Bursa Büyükflehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal ‹fller
Dairesi Baflkanl›¤›’n›n

• Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslar›n› Belirleyen 
Yönetmelik (Bursa…, 2016).

• T.C. Bursa Nilüfer Belediye Baflkanl›¤› Kütüphane
Müdürlü¤ü Çal›flma Yönetmeli¤i (T.C. Bursa…, 
2014).

Belediye kütüphanelerinin dayanak olarak kabul edildi¤i
yasa maddeleri incelendi¤inde belediye kütüphanelerinin bu
yasalarda belediyelerin yapt›¤› sosyal ve kültürel çal›flmalar›n
bir parças› oldu¤u görünmektedir. Kütüphane hizmetlerinin
belediyeler için as›l hizmetler gurubunda olmad›¤›, gönüllülük
esas›na göre verilen hizmetler gurubunda oldu¤u da ayr›ca
belirlenmifltir. Kütüphane kavram›n›n bir ya da iki yerde
geçti¤i bu yasalar bir kütüphanenin tüm bileflenlerine dair
hiçbir unsuru ortaya koymamaktad›r. Büyükflehir ve ilçe
belediyelerinin kütüphane hizmetlerine yönelik haz›rlad›klar›
yönetmelikler ise kütüphanelere iliflkin politika ve
standartlardan habersiz bir flekilde yap›lm›fl çal›flma usullerini
belirleyen bir yönetmelikten farks›zd›r.

Bir kütüphanenin kütüphane olarak adland›r›labilmesi için
befl temel unsura ihtiyaç vard›r. Bu unsurlar; personel
(kütüphaneci, bilgi profesyoneli), derme (koleksiyon), bina
(müstakil), bütçe ve kullan›c›d›r (Ersoy, 1966, s. 33; Sefercio¤lu,
1999, s. 1). Bu befl unsuru bir arada bulunduramayan bir
yap› kütüphaneden çok kitapl›k olarak adland›r›lmaktad›r.
Belediye kütüphanelerinde istihdam edilen personelin
niteliklerine ve alm›fl olduklar› e¤itime dair ya da al›nacak
personelin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinden mezun
olmufl olmas› flart›n›n arand›¤› bilgisi bulunmamaktad›r.
Bununlar birlikte kütüphane müdürlü¤ü çat›s› alt›nda hizmet
veren kütüphane müdürlerinin mesleki e¤itim durumlar› da
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bilinmemektedir. Kütüphaneci kavram›n›n kullan›lmad›¤› bu
yönetmeliklerde genellikle kütüphane memuru kavram›
kullan›lm›flt›r. Kütüphane dermesinin (koleksiyon) hangi
politikaya göre, yerel halk›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda m›
seçildi¤i veya bu dermenin nas›l sa¤land›¤› da belirtilmemifltir.
Kütüphane binalar›n›n hangi standartlar do¤rultusunda
hizmete haz›r hale getirildi¤i, bu binalar›n müstakil bir
kütüphane binas› m› yoksa baflka bir binan›n bir parças›
olarak tasarland›¤›na dair de bir bilgi yoktur. Kütüphaneye
ait bir bütçenin varl›¤› söz konusu de¤ildir. Kütüphanenin
varl›k sebebi olarak kabul edilen kullan›c›lar›n kim olduklar›,
kütüphanenin kimlere hizmet edece¤i konusunda da net bir
bilgi bulunmamaktad›r. Birbirinden ba¤›ms›z olarak hareket
eden belediyelerin siyasi partilerin yerelde hizmet veren
temsilcileri olduklar› varsay›m›ndan hareketle belediye
kütüphanelerinin farkl› siyasi partilerin ideolojilerine göre
flekillendirildiklerini söylemek do¤ru olacakt›r.  Bununla
birlikte Türkiye’deki tüm büyükflehir ve ilçe belediyelerinin
kütüphanelerine iliflkin ayr›nt›l› bir verinin bulunmamas›ndan
dolay› örnek olarak verilen üç büyükflehir ve bir ilçe
belediyesinden farkl› olmad›¤› hatta daha kötü durumda
oldu¤u söylenebilir. Özetle belediye kütüphaneleri flu flekilde
tan›mlanabilir: 5393 Say›l› Belediye ve 5216 Say›l› Büyük
fiehir Belediyesi Yasalar› temel al›narak, belediyelerin
gönüllülük esas›na göre yürüttü¤ü sosyal ve kültürel
çal›flmalar›n s›n›fland›r›ld›¤› hizmet grubunda yer alan ve
bir anlamda alternatif halk kütüphanesi hizmeti veren
kurumlard›r.

Sonuç

21. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren üretimin temel
unsurlar›n›n de¤iflmesi ve bilginin etkin bir üretim unsuru
olarak kabul edilmesi küresel anlamda birçok geliflmenin
yaflanmas›na neden olmufltur. Yaflanan bu geliflmeler yeni
bir ekonomik ve toplumsal yap›n›n da ortaya ç›kmas›na
zemin haz›rlam›flt›r. Bilgi teknolojilerinin üretilmesi ve yo¤un
olarak kullan›lmas›ndan dolay› var olan sosyo-ekonomik ve
kültürel yap› da de¤iflmifltir. Bilgi tabanl› bu yeni dönemi
anlamaya çal›flan Bat› Uygarl›klar› küresel ölçekte ekonomik
rekabet için yeni politikalar haz›rlam›fl ve bunlar›
uygulam›fllard›r. Genel olarak bilgi toplumu olarak adland›r›lan
bu yeni toplum modelinde öne ç›kan en önemli unsur bilginin
etkin olarak kullan›lmas›d›r. Ekonomik büyüme ve
sürdürülebilir bir kalk›nma için bilginin çok önemli oldu¤u
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yeni toplum modelinde belirli politikalarla bilginin do¤ru bir
flekilde yönetilmesi as›l amaç olarak kabul edilmektedir. Bat›
Uygarl›klar›nda ortaya ç›kan yeni toplum yap›s› olan bilgi
toplumunda toplum ve kütüphane iliflkisine önem verilmifltir.
Bilgi teknolojilerinin yaratt›¤› dijital uçurumu minimize etmek
için yap›lan politikalarda kütüphanelere özellikle de halk
kütüphanelerine ciddi anlamda yer verilmifltir. Bireylerin
e¤itim ve ö¤retiminin, yaflam boyu ö¤renmenin önemsendi¤i
bu yeni toplum yap›s›nda halk/belediye kütüphaneleri
toplumsal yap›n›n en önemli unsuru olarak kabul edilmifltir.
Bilgi toplumunda yetiflen birey tipi bilinçli ve kütüphanelerden
ne istedi¤ini bilerek hareket etmektedir. Bireylerin kütüphane
konusundaki bilinçli tutumu kütüphanelerin hizmetlerine de
yans›m›fl ve kütüphaneler kendilerini bu yeni toplum ve
birey tipine göre yap›land›rm›fllard›r.

Bat› Uygarl›klar›nda yaflanan geliflmelere paralel olarak
Türkiye 1990’l› y›llardan itibaren bilgi toplumu olma yolunda
ad›mlar atm›fl ancak içinde bulundu¤umuz zaman dilimi
itibariyle bu hedefe ulafl›lamam›flt›r. Endüstri devrimini
gerçeklefltirememifl olan Türkiye, bilgi toplumu olma yolunda
teknoloji üretebilmek için gerekli politikalar› oluflturamam›fl
bu konuda daha çok teknoloji ithal eden bir ülke konumunda
kalm›flt›r. Bilgi toplumu hedefi ile Türkiye’nin oluflturmufl
oldu¤u politikalar›n en belirgin özelli¤i bilgi teknolojilerini
kullan›m›ndan ibarettir. Bat› Uygarl›klar›nda otoriteler ve
bireyler taraf›ndan önemsenen kütüphaneler Türkiye’de
maalesef ilgisiz kalm›fllard›r. Kütüphane yasalar›n›n ve
politikalar›n›n olmamas›, otoritenin ve toplumun kütüphanelere
bak›fl aç›s› kütüphanelerin at›l kalmas›nda etkili olmufltur.
Türkiye’nin kütüphanelerle ilgili bu tutumu yap›lan bilgi
toplumu Politikalar›na da yans›m›flt›r. Türkiye’nin haz›rlam›fl
oldu¤u politika ve strateji belgelerinde kütüphane kavram›n›n
çok az kullan›ld›¤›, halk kütüphanelerinin internete eriflim
noktas› olarak görüldü¤ü ve kütüphane kavram›n›n yaratt›¤›
alg›n›n kütüphane materyallerinin say›sallaflt›r›lmas›ndan
ibaret oldu¤u aç›kça görünmektedir. Kütüphanelere iliflkin
bu tutum var olan mevcut kütüphanelerin hizmetlerinin
sürdürülmesinde olumsuz etkiler yaratm›flt›r.

Bat› Uygarl›klar›nda verilen halk kütüphanesi hizmetlerinin
yerel yönetim birimleri ve özellikle de belediyeler taraf›ndan
verilmektedir. Türkiye’de ise halk kütüphanesi hizmetleri
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› çat›s› alt›nda KYGM taraf›ndan
verilmektedir. Türkiye’de yerel olarak kütüphane hizmeti
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veren halk kütüphaneleriyle birlikte belediyeler de belediye
yasas›, büyükflehir belediyesi yasas› ve baz› yönetmelikler
do¤rultusunda halk kütüphanesi hizmeti vermektedirler.
Siyasi partilerin halkla iliflkiler çal›flmalar› kapsam›nda verdikleri
kütüphane hizmetleri büyük sorunlarla karfl› karfl›yad›r.
Belediye kütüphanelerinin özel bir yasas› ve politikas›n›n
olmamas› kütüphaneleri olumsuz olarak etkilemektedir.
Türkiye’deki halk kütüphanelerinin yetersiz olmas›ndan
dolay› bir anlamda alternatif halk kütüphanesi hizmeti veren
belediye kütüphaneleri, bir kütüphanenin en temel befl
ö¤esinin (personel, derme, bina, bütçe, kullan›c›) sa¤l›kl› bir
flekilde bir araya getirildi¤i bir yap›ya sahip de¤ildir. Yerel
olarak hizmet veren belediye kütüphanelerinin toplumsal
ihtiyaçlara binaen gereklili¤i bir gerçektir. Ancak birbirinden
ba¤›ms›z olarak hareket eden belediye kütüphanelerinin
sa¤l›kl› bir flekilde yap›lanmad›¤› saptanm›flt›r. Halk
kütüphanelerinin yerel yönetimlere devrinin tart›fl›ld›¤› bir
dönemde belediye kütüphaneleri halk kütüphanelerinin tarihi
miras›n› üstlenebilecek durumda de¤ildir. Gerekli yasalar ve
politikalar yap›lmadan gerçeklefltirilecek bu devir ifllemi bir
felaketle sonuçlan›p Türkiye’nin kültürel miras›na büyük bir
darbe vuracakt›r. Bat›l› Uygarl›klarda yerel yönetimlerin
verdi¤i halk kütüphanesi hizmetlerinin Türkiye’de de
belediyeler taraf›ndan verilmesi ilkesel olarak do¤rudur.
Ancak yerel yönetim anlay›fl›n›n Bat›l› Uygarl›klar›ndan farkl›
bir flekilde geliflti¤i Türkiye’de bu hizmetin belediyeler
taraf›ndan verilmesi do¤ru de¤ildir. Belediye kütüphaneleri
toplumsal talepleri karfl›lamada gerekli bir kurum olsa da
evrensel ilke ve standartlara göre kütüphane hizmetlerini
sa¤l›kl› bir flekilde sürdürebilecek bir yap›lanmaya sahip
de¤ildir.
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Yerel Yönetimlerde Özel Arfliv Alg›s› ve
Faaliyetleri

Prof. Dr. Fatih Rukanc›
Ankara Üniversitesi, Türkiye, frukanci@gmail.com

Öz

Arflivlere iliflkin temel grupland›rmada dikkate al›nmas›
gereken unsurlar ba¤lam›nda materyalin tafl›d›¤› arflivsel
de¤er ya da de¤erler belirleyici olmaktad›r. Yaln›zca kifli ya
da ailelere ait özel bilgi ve belgeler olarak alg›lanan özel
arflivlerin sahip oldu¤u arflivsel ve iliflkisel de¤erler do¤ru
de¤erlendirildi¤inde kamuyu ilgilendiren ya da kamu
belgelerini tamamlayan birtak›m ayd›nlatmalar içerdi¤i
yads›namaz bir gerçektir. Yerel yönetimlerdeki mevcut
materyalin ve söz konusu yönetimin görev ve sorumluluk
alan›ndan edinilmesi gereken potansiyel materyalin arflivsel
de¤erlerinin tam/do¤ru tespiti mevcut arflivde idari ve özel
(kültürel) arfliv ayr›m›n›n yap›lmas›na imkân tan›yacakt›r.
Yerel yönetimlerin kültürel faaliyetlerinin yap›land›r›lmas›nda
özel arfliv materyali idari/kamu arflivi materyali kadar önemli
rol oynayabilir. Yerel yönetimler için ülkemizde yeterli kanuni
dayana¤› henüz oluflmam›fl olan özel arfliv materyalinin
tespiti, sa¤lanmas› ve hizmete sunulmas› faaliyetlerinin do¤ru
biçimde yönetilmesi halk›n aidiyet duygusu, kültürel
faaliyetlere etkin kat›l›m› ve belge ya da bellek kayb›n›n
önlenmesi aç›s›ndan oldukça önem tafl›maktad›r. Zira özel
arfliv belgeleri tafl›d›klar› kültürel, sosyal, maddi, manevi,
antik ve kendine özgü de¤erleri itibariyle bölge halk›n› birçok
konuda ayd›nlatabilme özelli¤ine sahip olabilir. ‹nsanlar›n
yaflad›klar› ya da do¤up büyüdükleri bölge ve mekânlara
dair sahip olduklar› bilgi ve belgeleri sergilemek, devretmek
ya da satabilmek için baflvuracaklar› bir birimin eksikli¤i
birçok önemli bilgi ve belgenin zamanla yitirilmesi sonucunu
do¤urmufltur.  Devlet Arflivleri Genel Müdürlü¤ü ise ancak
ülkemizde kamu kurumlar›n›n belgelerini devretti¤i bir
merkezi kurum olmaktan öteye gidememifltir. Bu durumda
en küçük idari birimden büyükflehirlere kadar uzanan genifl
bir yelpazede görev ve sorumluluk üstlenen yerel yönetimlerin
ülke çap›nda özel arflivlerimize iliflkin birtak›m faaliyetlerde
bulunmas› önem arz etmektedir. Bildiride, yerel yönetimlerde
y›llard›r göz ard› edilmifl ya da yararlar› fark edilememifl
özel arflivlerin varl›¤› ve etkin kullan›m› konusunda aç›klay›c›
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Girifl

Yerel yönetim, s›n›rlar› belli bir co¤rafyada yaflayan insanlar›n
ortak ihtiyaçlar›n› karfl›lamas› ve genel refah› sa¤lamas›
amac›yla kurulmufl, karar organlar› seçimle ifl bafl›na gelen
tüzel kiflileridir. Türkiye yerel yönetimleri 1876 Anayasas› ile
hukuki boyut kazanm›fl, 1921, 1924, 1961 ve 1982
Anayasalar›nda da yer alm›flt›r. Yerel yönetim, ulusal s›n›rlar
içerisindeki de¤iflik büyüklüklerdeki topluluklarda yaflayan
insanlar›n, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karfl›lamak
amac›yla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluflturulmufl
olan anayasal kurulufllard›r. Yerel yönetim kurulufllar› ise;
il özel idaresi, belediye idaresi, köy idaresi olarak karfl›m›za
ç›kar. Yerel yönetim birimlerinin hangi ölçe¤inde olursa
olsun, sorumlu oldu¤u ilin, ilçenin, köyün ya da mahallenin
kültürel, tarihi ve sanatsal dokusunu koruma halk aras›nda
hemflehrilik ba¤lam›nda da olsa kendi öz de¤erlerini koruyarak
aidiyet duygusunu güçlendirme gibi görevleri oldu¤u dikkati
çekmektedir (Ekinci, 2016; 5393 say›l› Belediye Kanunu,
2005).

Yerel yönetimlerin idari görev ve sorumluluklar› çerçevesinde
yürüttü¤ü faaliyetler sonucu üretilen ya da kuruma al›nan
belgeler söz konusu yönetimin idari arfliv belgelerini
oluflturmaktad›r. Tek potada eritilmeye çal›flan “arfliv” kavram›;
idari ve kültürel arfliv belgelerin ayr›m›n› yaparken kurumlar›n
özel arfliv alg›s›n› köreltmekte bunun yan› s›ra uzman kifliler
taraf›ndan yürütülmesi gereken iki farkl› arfliv faaliyetinin
birbirine kar›flmas›na neden olmaktad›r. Bu nedenle yerel
yönetimlerde “özel arfliv nedir?”, “idari arflivle olan iliflkisi
nedir?”, “kültürel ve sosyal etkinliklerde özel arflivlerden nas›l
faydalan›l›r?”, “özel arflivler yerel yönetimlerin halkla olan
iliflkisinde nas›l rol oynar?”, “yerel yönetimler özel arfliv birimi
oluflturmal› m›d›r?”, “yerel yönetimlerin özel arfliv faaliyetleri
nas›l yap›land›r›labilir?” gibi bir dizi soruya cevap aranmal›d›r.

Bu sorular›n cevaplar›n›n aranmas›nda konuyla ilgilenen
kurum ve kurulufllar aç›s›ndan özel arfliv ve arflivsel de¤er
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bilgiler verilerek yerel yönetimlerin bu konuda yapmas›
gereken faaliyetlere de¤inilecektir.

Anahtar Kelimeler: Özel arflivler, yerel yönetimler, arflivsel
de¤er, belediyeler



kavramlar›n›n do¤ru anlafl›lmas› oldukça önem tafl›maktad›r.
Özel arfliv kavram›n› hukuken kamuya ait olmayan, kamunun
denetim ve incelemesine aç›k olmayan arfliv türü olarak
tan›mlamak mümkün olsa da uluslararas› düzeyde kabul
edilmifl temel bir aç›klamay› bulmak mümkün olamamaktad›r.
Çünkü bu kavram ülkelerin sosyal ve siyasi yap›s›na göre
farkl›l›k gösterebilmektedir. Özel kurulufllar›n ya da sermayenin
devletin üretim ve yönetiminde etkin bir konuma gelmesiyle
özel arflivlerin tan›mlanmas› önem kazand›¤› ve birçok dünya
ülkesi arfliv mevzuatlar›nda bu konuda yeni düzenlemeler
yapmak zorunda kald›klar› bir gerçektir (Rukanc›, 2011, s.55).
Di¤er taraftan bir arfliv materyali; yönetsel, kan›tsal, mali,
tarihi, entelektüel, kültürel, antik, kendine özgü (manevi),
yasal ve parasal (maddi) de¤er tafl›yabilir. Burada say›lan her
bir kullan›m de¤eri ya da bunlar›n tümü belgenin arflivsel
de¤eri (archival value) olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r (ODLIS…,
2016; Arflivcilik Terimleri…, 1995, s.7). Bir belgeyi ya da
belge grubunu arflivsel de¤erin bileflenleri çerçevesinde ele
al›p de¤erlendiren arfliv uzman› veya uzmanlardan oluflan
komisyon belgenin imhas›na, süreli ya da süresiz korunmas›na
karar verecektir. Bir baflka deyiflle arfliv belgeleri arflivsel
de¤er kapsam›nda ele al›nan en az bir de¤erinden dolay›
saklanmaktad›r. Bu kavram, özel arfliv belgelerinin hem idari,
resmi belgelerle iliflkisi hem de kendi müstakil de¤erlerini
tespit etmemizde bize rehberlik etmektedir. Özel arflivlerin
önemini daha iyi anlayabilmek için yak›n geçmiflte medyaya
yans›yan birkaç haberi paylaflmakta yarar görüyorum.

Özel Arfliv Materyalinin De¤eri

Özel Arfliv ile ilgili medyaya yans›yan haberlerden birkaç
ak›lda kal›c› örnek:
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fiekil 1. Özel Arfliv Materyaline ‹liflkin Örnek Haber



28.06.2009 tarihli Hürriyet gazetesinde “Mektuplar›n›n sat›fl›na
5 y›l hapis istendi” bafll›kl› Özden Atik taraf›ndan yap›lan
haberde Mustafa Kemal Atatürk ile Latife Han›m aras›ndaki
yedi mektubun müzayedede sat›fla ç›kar›lmas› ile ilgili bir
soruflturma bafllat›ld›¤› zira Mustafa Kemal Atatürk’ün flahsi
belgelerinin Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu
ile koruma alt›nda oldu¤undan bahsetmektedir (Atik, 2009).
Burada sorulmas› gereken soru; “Türkiye Cumhuriyeti’nde
özel eflyalar› ve arflivi kanunla koruma alt›na al›nmas› gereken
yegâne kifli ya da aile Gazi Mustafa Kemal Atatürk müdür?”
Türkiye çap›nda yerel yönetimler bazl› düflündü¤ümüzde
her yönetim sorumlu oldu¤u çevre ile ilgili özellikle devlet
kademesinde önemli görevler üstlenmifl ya da sosyal, siyasi,
sanatsal, bilimsel katk›lar›yla ön plana ç›km›fl kifli ve ailelerin
özel arflivleri ile ilgili hangi tür çal›flmalar yürütmektedir?

14.06.2015 tarihli Habertürk ve 12.06.2015 tarihli Cumhuriyet
gazetelerinde ise Nobel Ödüllü Alman fizikçi Albert Einstein’›n
27 adet mektubunun Los Angeles kentindeki aç›k art›rmada
420 bin dolara sat›ld›¤›ndan bahsetmektedir.
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fiekil 2. Özel Arfliv Materyaline ‹liflkin Örnek Haberler

fiekil 3. Özel Arfliv Materyaline ‹liflkin Örnek Haber



2 fiubat 2012 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde; dünyaca ünlü film
yönetmeni Steven Spielberg’in 7 Oscar ödüllü “Schindler’in
Listesi” filmine de kaynakl›k eden arflivini Londra Üniversitesi
Soyk›r›m Araflt›rmalar› Merkezi’ne ba¤›fllad›¤›n› konu alan
haber özel arflivlerin sahipleri taraf›ndan yap›lan ba¤›fla çarp›c›
bir örnek olarak gösterilebilir.

Yine yak›n tarihte “Harry Potter’›n yazar› J.K. Rowling’in
üzerinde eseri yazd›¤› ahflap sandalyenin New York’taki
müzayede de 400 bin dolara sat›ld›¤›” haberi görsel medyadan
duyurulmufltur. Bu haberler özel arfliv belgelerinin ulaflabilece¤i
maddi de¤ere çarp›c› örnekler olarak verilebilir.
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fiekil 4. Özel Arfliv Materyali Örne¤i

fiekil 5. Özel Arfliv Materyaline ‹liflkin Örnek Habere ‹le ‹lgili Foto¤raflar



fiekil 6. Özel Arfliv Materyaline ‹liflkin Örnek Haber

26 Nisan 2016 tarihli Hürriyet gazetesi haberinde Kraliçe'nin
aflk mektubuna 60 bin TL.

‹ngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in efli Prens Philip'e evlenmeden
önce yazd›¤› aflk mektubunun yap›lan aç›k art›rmada 14 bin
400 sterlin'e (yaklafl›k 60 bin TL) al›c› buldu¤unu yazarken;25
Nisan 2016 Sabah gazetesi haberi, Titanik biletine 15 bin
sterlin (61 bin 557 TL) bafll›¤›yla Caharlotte Irwin (Titanik’i
infla eden Harland&Wolff flirketin sekreteri)’e ait Titanik’in
aç›l›fl›VIP bileti koçan› 15 bin sterlin’e sat›ld›¤›ndan
bahsetmektedir.

Ayr›ca bugün sahip oldu¤umuz baz› özel arfliv materyalinin
gelecekte ne kadar de¤erli ve önemli olabilece¤i konusunda
“zaman okuyuculu¤u” faaliyeti özel arfliv belgelerinin seçimi
ve yönetiminde oldukça önem tafl›maktad›r.

‹dari ya da resmi nitelikteki kamu arfliv belgelerinde arflivsel
de¤er tespiti yönetsel ve kan›tsal de¤er üzerinde yo¤unlafl›rken
özel arfliv belgelerinde bunlar antik, kendine özgü, kültürel,
bilimsel, tarihi de¤erler olarak karfl›l›k bulmaktad›r. Ayr›ca
her iki tür arfliv materyali aras›ndaki kurulacak organik ba¤lar
herhangi bir olay, yer, eser ve kifli hakk›nda tamamlay›c›
unsurlar olarak karfl›m›za ç›kaca¤›ndan arflivin temel
fonksiyonu olan “gerçeklerin hat›rlat›lmas› ve kan›tlanmas›”
ifllevini her iki arfliv materyali ile birlikte yerine
getirebileceklerdir. Bu durumda yerel yönetimler kendi
sorumluluk alanlar› ile ilgili geçmiflteki tüm ya da tam bilgilere
eriflimde özel arfliv belgelerini de hesaba katmak
durumundad›rlar.
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Victoria Belediye Arflivi

Yerel yönetimler kendileri ile ilgili özel arfliv materyalinin
seçimi konusunda kuflkusuz oldukça seçici davranmak
zorundad›r. ‹l, ilçe, semt, belde, köy, mahalle gibi her ölçekte
faaliyet gösteren bu idari birimler içinde bulunduklar› çevre
ve idari yap›n›n geçmifli ve gelecekteki faaliyetlerine yönelik
hedef kullan›c›lar›n› tespit etmek için bir analiz çal›flmas›
yapmal›d›r.

Bu konuyla ilgili Kanada’n›n Victoria flehri belediyesinin
hedef kullan›c› tespiti ve arfliv faaliyetleri bize ›fl›k tutabilir:
Belediye arflivleri s›k s›k bilgi edinme hakk› alt›nda, belirli
eriflim haklar›na sahip olan ya da uygulad›¤›n›z kamu
programlar› tarihine ilgi duyan halk taraf›ndan kullan›l›yor
olabilir. Kamu yönetimi, tarih, sa¤l›k ve sosyal politika
ö¤rencileri, tüm kay›tlardaki çal›flmalar› için de¤erli bilgiler
bulabilirler. Soy bilimciler de belediye kay›tlar›nda bulunan
bilgilerin hevesli araflt›rmac›lar› olarak bulunmaktad›r. Bunlar›n
yan› s›ra di¤er araflt›rmac› gruplar›:

• Belediyenin resmi tarihini yazan tarihçiler,
• Bölgenizde yeni bir yaz› dizisi için arka plan 

araflt›rmas› yapan yazarlar,
• Belediye refah programlar› üzerine çal›flmalar 

yürüten akademisyenler,
• Eski bir çal›flan ya da kent sakini hakk›nda biyografi

yazanlar,
• Yerel ifl birlikleri için miras planlama belgeleri 

haz›rlayan mimari tarihçiler,
• Arazi parseli üzerinde çevresel araflt›rmalar yapan

çevreciler ve flehir planlamac›lar›ndan oluflabilir 
(Municipal Archives…, 2001).

Bir belediye faaliyetlerinin tarihsel kayd›n› tutmak istiyorsa,
o bölgenin büyüme ve geliflmesi için bir flekilde katk›da
bulunmufl di¤er kurulufllar, iflletmeler ve bireylerin kay›tlar›n›
korumak gereklidir. Toplumda ileri gelen bireyler de belediye
arflivleri kay›tlar›na katk›da bulunmalar› için ikna edilebilirler.
‹fl dünyas› liderleri, yerel politikac›lar, ya da "önemli /s›ra
d›fl› kiflilikler" taraf›ndan oluflturulan kay›tlar arflivi daha
zengin k›lacakt›r.

“Belgesel kan›t olmadan geçmifliniz olamaz.” Biyografi
yazarlar›, yazarlar, tarihçiler, kamu yöneticileri, planlamac›lar,
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soy bilimciler, sosyologlar, bilim adamlar›, ekonomistler ve
di¤erleri, geçmifli analiz etmek ve bugünü anlamak ve
gelece¤e haz›rlanmak için arfliv belgelerini kullan›rlar. Bu
ba¤lamda belediyenin anlatmaya de¤er hikâyesinin korunmas›
gereklidir. Arflivlerin görevleri, belediye meclisi taraf›ndan
kabul edilen bir yönetmelik fleklinde belirtilmelidir. Bu
yönetmelikte, belediye hiyerarflisinde arflivlere bir yer
verilmelidir ve arflivlerin amac› veya misyonu ortaya
koyulmal›d›r. Örne¤in, Victoria fiehir Arflivleri için 22 Kas›m
1990 y›l›nda afla¤›daki talimat haz›rlanm›flt›r:

Victoria fiehri Arflivlerinin amac›, arfliv materyallerini, sivil ve
özel belge formunda, Victoria fiehrinin tarihini belgelemek
için tan›mlamak, sa¤lamak, korumak ve eriflilebilir hale
getirmektir. Bu talimat›n özel arflivlerle ve arfliv toplum iliflkisi
ile ilgili bölümlerinde yer alan maddeler:

• Victoria fiehrinin tarihini ve geliflimini belgeleyen
özel veya devlete ait olmayan belgeler, ayn› zamanda
arflivler taraf›ndan elde edilir ve korunur. Özel 
belgeler seçilmifl kamu devlet adamlar›, bunlar›n 
flehrin yönetimi ile iliflkili kurullar› ve komisyonlar›
ve bunlar›n di¤er organizasyonlar›na ve bireylerine
iliflkin detayl› tarihi (hikâyeyi) içermektedir.

• Arflivler kamu kuruluflu oldu¤u için bütün araflt›rmac›
s›n›flar›na aç›k ve eflit olarak eriflilebilirdir. Arfliv 
materyalleri arfliv uygulamalar›, uygun kaynaklar,
herhangi yasal veya etik zorunluklar ve malzemenin
fiziksel bütünlü¤ü koflullar›na ba¤l› olarak, 
araflt›rmaya uygun durumda olacakt›r.

• Arflivler, di¤er miras kurulufllar› ve arfliv kurumlar›
ile sat›n alma ve arfliv kay›tlar› ve iflbirli¤i sunumu
ile daha büyük bir fark›ndal›k yaratmak ve Victoria
City miras›n› teflvik etmek için çabalamaktad›r 
(Municipal Archives…, 2001).

“Arfliv kay›tlar› kullan›ld›klar› zaman de¤erlidir.” Bir belediye
toplumdan izole de¤ildir. Arfliv kay›tlar›n› araflt›rma için
elveriflli yaparak, belediyeler iyi yurttafll›k örne¤i göstermekte
ve toplumun kendisini anlamas›na katk›da bulunmaktad›r.
Toplumun belgesel miras›n›n korunmas› ve saklanmas›
belediye profilini yükseltmek ve bütçesinin ak›ll›ca harcand›¤›n›
vergi mükelleflerine göstermek için iyi bir yoldur. Bir yönetim
vergi mükelleflerine karfl› sorumludur ve arfliv kay›tlar›na
eriflim sunulmas› yönetimin kamu imaj›n› gelifltirir (Municipal
Archives…, 2001).
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Arflivcilikte ileri ülkelerden biri olan Kanada’n›n flehir
belediyesinin özel arfliv alg›s› ve söz konusu belgelerin
kültürel miras kapsam›nda de¤erlendirilmesine yönelik bak›fl
aç›s› ve uygulamalar› ülkemizde da¤›n›k biçimde yürütülen
yerel yönetimlerde arflivcilik faaliyetlerine örnek olarak
gösterilebilir.

Özel Arfliv Ekibi (The National Archives)

Unutulmamal›d›r ki, özel arfliv belgelerinin tespiti ve
de¤erlendirilmesine yönelik yerel yönetimlerdeki giriflimlerde
belgelerin seçiminden hizmete sunulmas›na kadar olan süreçte
yönetimin özel arfliv sahipleriyle temas›, onlar› bilgilendirmesi,
ikna çabalar› ve protokollerin iflleme konulmas›ndaki süreçlerde
izlenen yöntem oldukça önem tafl›maktad›r. Bu konuyla ilgili
olarak ‹ngiltere’de Ulusal Arfliv (The National Archives)
bünyesinde faaliyet gösteren özel arfliv ekibinin (private
archives team) yaklafl›m ve yöntemleri bize fikir verebilir.
Özel Arfliv Ekibi’nin arfliv sahipleriyle olan temas› ve iliflkileri
afla¤›daki bafll›klar alt›nda nitelenmifltir:

Tavsiyelerin Niteli¤i: Bizler kamu müfettiflleri de¤iliz! vurgusu
önemlidir. Ancak davet ile tavsiye verilir, teflvik edilir ve
karfl›lafl›labilecek her türlü risk tespit edilir.

• Tavsiyeler arfliv sahibinedir ve onlar›n menfaatleri
önceliklidir;

• Tavsiyelerimizde gizlilik esast›r;
• Her bir arfliv sahibinin bireysel flartlar›na odaklan›l›r;
• Ücretsizdir ve zorunluluk getirmez. Verilemeyecek

tek hizmet arflivlerin ticari de¤erleridir.

Ziyaretler genellikle bir davet üzerine yap›l›r. Bir ziyareti
genellikle dermenin özet tan›m›n›, mevcut korunma durumunu,
depolama tesislerinin yeterlili¤ini ve talep edilirse uygun
eriflim düzenlemeleri ile gerekti¤inde de¤ifliklik önerilerini
de içeren yaz›l› bir tavsiye mektubu takip etmektedir.

Kaç›n›lmaz olarak ziyaretlerde seçici olunmas› gerekmektedir
ve daha çok risk alt›nda, stratejik konularla karfl› karfl›ya olan
veya hakk›nda çok az fley bilinen dermelere odaklan›lmaya
çal›fl›l›r.
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Özel arfliv ziyaretini gerçeklefltirilirken:

• Gördü¤ümüz materyalin ve arfliv sahibi ya da 
temsilcisi ile gerçeklefltirdi¤imiz görüflme ve 
konuflmalar›n gizlili¤ine özen gösterilir.

• Örne¤in belge hakk›nda not al›rken tükenmez 
kalem yerine kurflun kalem ya da laptop kullanmak
gibi materyale büyük bir özenle yaklafl›l›r.

• Arfliv belgeleri bulundu¤u düzende b›rak›l›r. Rutubet
nedeni ile risk alt›nda iseler al›nmas› gereken özel
tedbiri aç›klan›r, ancak karar› arfliv sahibine b›rak›l›r.

• Ziyaretin sonunda arfliv sahibi ile tavsiye oluflturmak,
kapsayaca¤› konular ve tavsiyelerin verilme zaman›
konusunda bir görüfl birli¤ine var›l›r (Gale, 2016).

Tavsiyelerin içerdi¤i konular: Tavsiye niteli¤indeki bir ziyaret
afla¤›daki konular›n tümünü ya da baz›lar›n› içerebilir;

• Özet tan›m ve araflt›rmalar
• Depo düzenlemeleri
• Dermenin korunmas›
• Eriflim
• Arflivlerin emanete verilmesi ya da ba¤›fllanmas›

Tavsiyelerde genellikle flartlar›na, kaynaklar›na ve vermek
istedikleri izinlere göre bir arfliv sahibinin dermelerini nas›l
en iyi flekilde koruyaca¤› ve gelifltirece¤i üzerine planlama
yaparken destek sa¤layacak bir çerçeve çizilir.  Bireysel
ihtiyaçlar ve istekler do¤rultusunda flekillenen tavsiyeler
verilmesi hedeflenir. Arfliv materyallerine özen gösterilirken
bilgi sahibi olarak karar verilmesi amaçlanmaktad›r (Gale,
2016).

Sonuç

Gerek görsel ve yaz›l› medya haberleri gerekse yurt d›fl›ndaki
uygulamalar özel arflivlerin tespiti ve de¤erlendirilmesi
noktas›nda ülke çap›nda bir duyarl›l›k gereksinimini ortaya
koymaktad›r. Ancak bundan daha önemlisi ülkemiz
vatandafllar›nda “arfliv bilinci ya da kay›t tutma bilinci”
konular›nda uyar›c› yay›nlar›n yap›lmas› (kamu spotu gibi)
sahip olduklar› ya da olabilecekleri her tür arfliv materyalinin
gelecekte toplumun haf›zas›na katk› sa¤layabilece¤i
düflüncesinin yerlefltirilmesidir.
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Ülkemiz arflivlerinin Devlet Arflivleri Genel Müdürlü¤ü
marifetiyle tek merkezden idare edilmesinin olanaks›zl›¤›
art›k tart›flma konusu olmaktan bile ç›km›fl durumdad›r.
Burada yap›lmas› gereken yerel yönetimlerin adeta durumdan
vazife ç›kararak kendi sorumluluk alanlar›ndaki bölgelerdeki
özel arfliv sahipleriyle iletiflime geçerek en az›ndan tespit
çal›flmalar› bafllatmalar› gerekir. Tespit çal›flmalar›nda izlenmesi
gereken yöntem öncelikle özel arfliv sahipleri için haz›rlanacak
devir-teslim, ba¤›fl, sat›n alma ve gözetim opsiyonlar›n› da
içeren bir protokolün haz›rlanmas›d›r. Haz›rlanacak bu
protokolün ana temas› ve hedefi özel arfliv sahiplerine tavsiye
ve destek niteli¤inde olmal›d›r ki arfliv sahiplerinin sahip
olduklar› belgelere devlet taraf›ndan el konulaca¤› hissine
kap›lmas› önlenebilsin. Ayr›ca günümüzde özel arfliv sahipleri
arfliv belgelerinin içeri¤i, kapsam› ve de¤eri konusunda
yard›m alabilecekleri bir devlet biriminden yoksun olduklar›
için bu alan› bir sektör haline getirmifl baz› belge simsarlar›
taraf›ndan yanl›fl yönlendirilmekte bu flekilde birçok bilgi ve
belge ticari meta olarak piyasada sat›fla sunulabilmektedir.
Tüm bu olumsuzluklara son verebilmek için devlet, kamu
yarar›na kullan›labilecek devletin ve toplumun belle¤ine
katk› sa¤layabilecek arfliv belgelerini özel ya da resmi ayr›m›
yapmadan kontrol alt›na alabilme faaliyetini yasal bir çerçevede
yürütebilmelidir. Bu konu haz›rl›klar›na tekrar bafllanan Milli
Arfliv Kanunu’nda yerini alarak yerel yönetimlerin bu alandaki
giriflimleri yasal bir deste¤e ve dayana¤a kavuflturulmal›d›r.
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Öz

Kurumlar hizmet kalitelerini gelifltirmek, kullan›c›
beklentilerini karfl›lamak gibi amaçlarla dijital teknolojilerden
ve sosyal medya platformlar›ndan yararlanmakta; bu platform
ve teknolojilere yat›r›m yapmaktad›r. Bu durum da
kurumlar›n kullan›c› etkilefliminde dijital teknolojileri ve
sosyal medya kanallar›n› önemsediklerini göstermektedir.
Bilgi hizmetleri sunarak kullan›c›larla etkileflimde bulunan
kurumlardan biri olan kütüphanelerin de dijital teknoloji
ve sosyal medya kullan›mlar›n›n giderek artt›¤› bilinmektedir.
Bu kapsamda çal›flmam›zda Türkiye’de belediye
kütüphanelerinin sosyal medya ve dijital teknoloji kullan›m
durumlar›n›n betimlenmesi amaçlanm›flt›r. Belirlenen amaç
do¤rultusunda çal›flmam›z, alan yaz›ndaki birçok çal›flmada
en s›k kullan›lan sosyal medya arac› olarak gösterilen
Facebook platformunu kullanan belediye kütüphaneleri
s›n›rland›r›lm›flt›r. Bu çerçevede Türkiye’de bir k›sm›n›n aktif
olarak hizmet vermedi¤i toplamda 56 ilde bulunan Belediye
kütüphanelerinin 23’ünün Facebook platformunda resmi
hesab› oldu¤u saptanm›flt›r. Belirlenen bu kütüphanelerin
dijital teknoloji ve sosyal medya kullan›mlar›n› betimleyebilmek
için aç›k uçlu, beflli Likert ölçekli ve çoktan seçmeli sorular›n
bulundu¤u 22 sorudan oluflan bir anket ile veri toplanm›flt›r.
Toplanan veriler, tan›mlay›c› istatistiklerle sunularak
Türkiye’deki belediye kütüphanelerinin genel durumu
yans›t›lm›flt›r. Çal›flma sonuçlar›nda ise dijital teknoloji ve
sosyal medya kullan›m›n›n belediye kütüphaneleri aç›s›ndan
sa¤lad›¤› avantajlar tart›fl›larak, Türkiye’deki uygulamalar›n
iyilefltirilmesine yönelik önerilere yer verilmifltir.

Anahtar Kelimeler: Belediye kütüphaneleri, dijital teknoloji,
sosyal medya.
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Girifl

Toplumun her kesiminden kullan›c›lar›n eriflebildi¤i sosyal
medya platformlar› kurumlar›n hizmetlerini pazarlamalar›n›n
yan› s›ra hizmetleriyle ilgili geribildirim almalar› aç›s›ndan
önemli olanaklar sa¤lamaktad›r (Mayfield, 2008). Kullan›c›lara
düflüncelerini, kendi oluflturduklar› içerikleri paylaflabilecekleri
ortamlar yaratan sosyal medya platformlar› ve dijital teknolojiler
arac›l›¤›yla geleneksel hizmetlerin ötesinde düflük maliyetlerle
daha etkileflimli ortamlar yarat›lmaktad›r (Vural ve Bat, 2010).
Bu platformlar ayn› zamanda kullan›c›lar›n bilgi ihtiyaçlar›n›
gidermeye yönelik davran›fllar›n› da de¤ifltirebilmektedir.
Kurumlar›n hizmet kalitelerini gelifltirmek için sosyal medya
uzmanlar›yla birlikte dijital teknoloji ve sosyal medya kanallar›
için çeflitli stratejiler gelifltirdikleri bilinmektedir. Bu noktada
dijital teknoloji ve sosyal medya platformlar› üzerinden hizmet
sunan kurumlar aras›nda yer alan kütüphaneler de konuyla
ilgili politikalar gelifltirmekte ve kullan›c› etkileflimini art›rmak
için verdikleri hizmetlerle sosyal medya platformlar›n›
bütünlefltirmeye yönelik giriflimlerde bulunmaktad›r. Bu
sayede dijital teknolojiler ve sosyal medya uygulamalar›yla
yap›land›r›lan kütüphane araçlar›yla kullan›c› deneyimi daha
etkin bir boyuta tafl›nmaktad›r. Ayr›ca kütüphanelerin hem
hizmet kalitelerini art›rma hem de kullan›c›larla çok yönlü
etkileflim kurmalar› da bu tür yap›land›rmalarla mümkün
olmaktad›r. Dijital teknolojiler ve sosyal medya platformlar›
kullan›c› deneyiminin oluflturulmas›n›n d›fl›nda kullan›c›
beklentilerini karfl›lama ve sunulan hizmetlere yönelik
geribildirim almada ve hizmetlerin gözden geçirilmesinde
etkilidir. Di¤er yandan bu araçlar kurumlar›n hizmetlerini
pazarlamalar› ve markalaflma stratejileri için de önemlidir.
Bu do¤rultuda kütüphaneler de dâhil olmak üzere hemen
her sektördeki kurumlar sosyal medya profilleri oluflturmakta
ve kurumsal uygulamalarla ilgili bilgilendirmeleri bu kanallar
üzerinden sunmaktad›r. Ayr›ca yaflanan geliflmelerle birlikte
kurumlar›n belirli politika ve stratejiler do¤rultusunda bu
kanallar› kulland›klar› görülmektedir. Söz konusu geliflmelerden
etkilenen kurumlardan biri olan kütüphaneler de sosyal
medya platformlar›n› ve dijital teknolojiyi markalaflma stratejileri
içinde kullanmakta ve bu platformlar arac›l›¤›yla kullan›c›lar›na
ulaflmaya çal›flmaktad›r.

Hemen her sektör için çeflitli avantajlar sa¤layan dijital
teknolojiler ve sosyal medya platformlar› kütüphaneler,
arflivler ve müzeler taraf›ndan yayg›nl›kla kullan›lmaktad›r.
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Bu kapsamda bütün kütüphane türleri gibi belediye
kütüphanelerinin de dijital teknolojilere yat›r›m yapt›klar› ve
resmi sosyal medya hesaplar› oluflturdu¤u dikkati çekmektedir.
Bu bilgilerden hareketle çal›flmam›zda Türkiye’de belediye
kütüphanelerinin dijital teknoloji ve sosyal medya
platformlar›na yönelik yaklafl›mlar› sosyal medya kanallar›n›
kullanan belediye kütüphaneleri özelinde analiz edilmifltir.
Çal›flman›n son bölümünde ise konuyla ilgili önerilere ve
sonuçlara ise yer verilmifltir.

Kütüphaneler, Dijital Teknoloji ve Sosyal Medya

Dijital teknolojiler ve sosyal medya platformlar›n›n kullan›m›
kütüphaneler gibi bilgi hizmeti sunan kurumlar için yeni bir
uygulama de¤ildir. Web 1.0 uygulamalar›n›n bir uzant›s›
olarak ortaya ç›kan ve kullan›c› kat›l›m›n› bir baflka ifadeyle
kitle kayna¤› kullan›m›n› esas alan uygulamalar› içeren sosyal
medya platformlar› bilgi merkezleri taraf›ndan belirli stratejiler
do¤rultusunda tercih edilmektedir. Söz konusu platformlar›n
bilgi merkezleri taraf›ndan iki flekilde kullan›ld›¤› görülmektedir.
Bunlardan ilki bilgi merkezlerinde kullan›lan bilgi sistemleriyle
sosyal medya özelliklerinin bütünlefltirilmesidir. Bu noktada
birçok kütüphanede çevrimiçi kataloglarda oylama, etiketleme,
yorum yapma olanaklar›yla önizleme gösterimleri gibi özellikler
kullan›c›lara dijital ortam üzerinden sunulmaktad›r. ‹kincisi
ise bu kurumlar›n ilgili sosyal medya platformlar›nda profil
ya da sayfa oluflturarak söz konusu ortam üzerinden
kullan›c›larla etkileflime geçmesidir. Bu kapsamda bilgi
merkezlerinin sosyal medya platformlar›nda platformun
özelli¤ine göre içerik üretme e¤iliminde olduklar›
görülmektedir. Bu durum da bilgi merkezlerinin sosyal medya
hesaplar›n› yönetirken belirli bir stratejiyle hareket etmelerini
gerektirmektedir. Ayr›ca yaflanan geliflmelerle birlikte
kütüphanelerin sosyal medya platformlar›nda yer almalar›na
yönelik gerekliliklerin yerini bu platformlar› aktif bir flekilde
yönetmeleri gereklili¤i alm›flt›r (Qualman, 2009). Bu noktada
sosyal medya platformlar› kurumlar için flu avantajlar›
sa¤lamaktad›r (Mathews, 2011; Mayfield, 2008, s.5):

• Hedef kitleden geribildirim alma ve kullan›c›
kat›l›m›n› teflvik etme,

• Kullan›c› kat›l›m›na ve görüfllerine aç›k mekanizmalar
sunma,

• ‹çerik gelifltirmeye ve paylafl›m›na imkân tan›ma,
• Hedef kitleye yönelik topluluk oluflturma,
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• ‹lgili di¤er konu ya da kaynaklar› gösterme,
• Bilgi hizmetleri için pazarlama ortam› yaratma.

Yukar›da listelenen avantajlar sosyal medya platformlar›n›n
kütüphaneler taraf›ndan kullan›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu
çerçevede kütüphanelerin sosyal medya platformu
kullan›m›nda hizmetlerin pazarlanmas› amac› öne ç›kmakta
ve anl›k mesajlaflma hizmetleriyle sanal dan›flma hizmetlerinin
verilmesi dikkati çekmektedir (Hendrix ve Zafron, 2009). Bu
kapsamda konuyla ilgili çal›flmalar da sosyal medya
platformlar›n›n bilgi merkezlerinde tercih edilmelerinin
temelinde hizmet pazarlamas›n›n bulundu¤unu ortaya
koymaktad›r (ALA, 2001; Burkhardt, 2009; Rogers, 2009).
Bunun yan› s›ra kütüphanelerin de¤iflen kullan›c› beklentileri
do¤rultusunda web sayfalar›n› ve internet arac›l›¤›yla sunduklar›
olanaklar› gözden geçirmeleri ve çal›flanlar›na e¤itimler
vererek yenilikçi bir yaklafl›m göstermeleri gerekmektedir
(Khan ve Bhatti, 2011). Dijital teknolojilerin ve sosyal medya
platformlar›n›n etkin kullan›m›nda önemli olan konulardan
biri söz konusu platformlarda üretilen veya üretilecek olan
içeriktir. Kurumlar profil oluflturulan her platformda ayn›
içeri¤i yay›nlamak yerine kullan›lan platforma göre içerik
oluflturma e¤ilimi göstermektedir. Bu do¤rultuda
kütüphanelerin sosyal medya hesaplar›ndaki paylafl›mlar›

• Kütüphane duyurular› ve etkinlikleri, sergiler,
röportajlar,

• Koleksiyonla ilgili bilgilendirmeler,
• Makaleler ve e¤itimlere yönelik video paylafl›mlar›,
• Hedef kitleye yönelik haberler,
• Kütüphane hizmetleriyle ilgili geribildirim almaya

yönelik uygulamalar,
• Kullan›c› taleplerine yan›t verme,
• Görseller, canl› yay›nlar ve di¤er ilgili olabilecek

içeriklerden oluflmaktad›r (Burkhardt, 2010).

Farkl› amaçlarla kullan›labilecek araçlar olan sosyal medya
platformlar› bilgi merkezlerinin hizmet ve programlar›n›n
kullan›c›larca eriflilebilir olmas› aç›s›ndan tercih edilmektedir
(ALA, 2001). Dijital teknoloji ve sosyal medya platformlar›n›
kullanarak kullan›c›lar›na yenilikçi ve çözüm odakl› bir kurum
alg›s› oluflturan bilgi merkezleri bu platformlar sayesinde
çal›flanlarla kullan›c›lar aras›nda iflbirliklerinin yap›lmas›na
katk› sa¤lamaktad›r (Mathews, 2011). Bu do¤rultuda bilgi
merkezlerinin sosyal medya platformlar›yla ilgili güçlü ve
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zay›f yanlar›n›n belirlenmesi önem tafl›maktad›r. Sosyal medya
platformlar›n›n baz› uygulamalar d›fl›nda genelde ücretsiz,
kolay kurulum ve h›zl› kullan›m, k›sa sürede ilgili hedef
kitleye ulaflma, kullan›c› beklentilerini anlama ve yetkili
kullan›c›lara içeri¤i denetleme olana¤› sunmas› bilgi merkezleri
için önemli f›rsatlard›r. Di¤er yandan bu platformlar›n tasar›m
s›n›rl›l›klar›, kötüye kullan›m, paylafl›lan bilgi miktar›na
yönelik k›s›tlamalar, baz› uygulamalar›n kurulum gerektirmesi
ve kullan›c›lar›n bu platformlardan kolayca ç›k›fl yapabilmeleri
bilgi merkezleri aç›s›ndan olumsuz süreçlerdir (Fernandez,
2009).

Bilgi merkezleri aç›s›ndan çeflitli olanaklar ve baz› olumsuz
özellikler tafl›yan sosyal medya platformlar›n›n kullan›m›nda
belirli stratejilerin kullan›lmas› veya yaz›l› politikalar›n
gelifltirilmesi bu platformlarda kurum kimli¤inin ve kültürünün
yans›t›lmas› aç›s›ndan önemlidir. Nitekim Türkiye’de konuyla
ilgili çal›flmalarda da bilgi merkezlerinde sosyal medya
politikalar›n›n oluflturulmas› gerekti¤i vurgulanm›flt›r (Aras,
2014; Yalç›n, 2014). Bu çerçevede sosyal medya politikalar›n›n
içeri¤inde afla¤›daki konular›n yer almas› beklenmektedir:

• Kullan›lan sosyal medya platformlar›nda belirtilen
fikir ve görüfllerin ba¤lay›c›l›¤›n›n kime ait oldu¤u,

• Paylafl›m yap›lacak bilgilere (özellikle gizlilik ve
hassasiyet içeren bilgiler) yönelik aç›klamalar,

• Telif ve kullan›m haklar›na yönelik uygulamalar,
• Ç›kar çat›flmalar› ya da olumsuz durumlara yönelik

önlemler,
• Paylafl›lan bilgilerin güvenilirli¤iyle ilgili

bilgilendirmeler,
• ‹liflkili olan politikalara ya da rehberlere

yönlendirmeler,
• Kullan›lan sosyal medya platformlar›ndan sorumlu

olan çal›flanlar ya da birimlerin belirtilmesi (Kroski,
2009).

Sosyal medya politikalar›yla birlikte bu platformlardan verilen
hizmetlere yönelik de¤erlendirmeler ve ölçümlerin yap›lmas›
da önemlidir. Bilgi merkezlerinin bilgiyle ve kültürel süreçlerle
ilgili giriflimlerini çok az bir çabayla görünür hale getirmeyi
sa¤layan sosyal medya platformlar› kullan›m ve görüntüleme
istatistiklerini raporlama olana¤› sunmaktad›r. Bu kapsamda
bilgi merkezlerinde sosyal medya platformlar›yla elde edilen
görünürlük düzeyine ulaflmak için kullan›lacak di¤er araçlar›n
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maliyet analizlerinin yap›lmas› gereklidir. Sosyal medya
platformlar› bilgi merkezleri için (özellikle küçük ve orta
ölçekli kurulufllar için) pazarlama ve görünürlük aç›s›ndan
mümkün olan en iyi yat›r›m getirisini sunabilmektedir (Romero,
2011). Söz konusu platformlar›n bilgi merkezlerinde
kullan›m›na yönelik planlamalara kullan›c› grubunun özellikleri
önemli ölçüde yön vermektedir. Bu do¤rultuda bilgi
merkezlerinin tercih edece¤i sosyal medya platformunun
seçiminde, yönetiminde ve paylafl›m yap›lacak içeri¤in
belirlenmesinde kullan›c› profilinin göz önüne al›nmas›
gerekmektedir. Bununla birlikte içerik paylafl›mlar›nda sosyal
medya platformunun karakteristikleri de önemli bir
belirleyicidir.

Yöntem

Sosyal medya kanallar› ve dijital teknolojiler bütün bilgi
merkezleri için birden çok iflleve sahip unsurlard›r. Bu
noktadan hareketle çal›flmam›zda Türkiye’de belediye
kütüphanelerinin sosyal medya ve dijital teknoloji kullan›m
durumlar›n›n betimlenmesi amaçlanm›flt›r.

Belirlenen amaç do¤rultusunda çal›flmam›z en yo¤un kullan›lan
sosyal medya platformlar›ndan biri olan Facebook platformunu
kullanan belediye kütüphaneleri ile s›n›rland›r›lm›flt›r.
Çal›flmam›z ayr›ca bu kütüphanelerin konuyla ilgili fark›ndal›k
düzeylerinin di¤er belediye kütüphanelerine göre daha
yüksek oldu¤u varsay›m›na dayanmaktad›r. Facebook üzerinde
yap›lan incelemelerde 23 belediye kütüphanesinin Facebook
platformunda resmi hesab› oldu¤u saptanm›flt›r. Bu çerçevede
belediye kütüphanelerinin dijital teknoloji ve sosyal medya
kullan›mlar›n› betimleyebilmek için aç›k uçlu, likert ölçekli
ve çoktan seçmeli sorular›n bulundu¤u 22 sorudan oluflan
bir web tabanl› anket gelifltirilmifltir. Verilerin toplanmas› için
belirlenen kütüphanelerle telefonla iletiflime geçilerek konuyla
ilgili olarak sorumluluklar› bulunan kütüphanecilere çal›flman›n
amac›, kapsam›, içeri¤i ve veri gizlili¤iyle ilgili bilgi verilmifl,
ard›ndan e-posta ile gönderilen anketin yan›tlanmas› istenmifltir.
Bunun yan› s›ra belediye kütüphanelerinin Facebook
hesaplar›ndaki paylafl›mlar› da analiz edilmifltir. Toplanan
veriler tan›mlay›c› istatistiklerle sunularak Türkiye’deki belediye
kütüphanelerinin sosyal medya kullan›m› aç›s›ndan genel
durumu yans›t›lm›flt›r.
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Bulgular

Çal›flmam›zda öncelikli olarak kütüphanelerin ba¤l›
bulunduklar› belediyelerin bilgi hizmetleri için dijital
teknolojilere yat›r›m yap›p yapmad›klar› belirlenmifltir. Buna
göre kütüphanelerin yar›ya yak›n› (10 kütüphane, %43,5)
ba¤l› bulunduklar› belediyenin dijital teknolojilere yat›r›m
yapt›¤›n› belirtmifltir. Bulgularda kütüphanelerin üçte birinden
fazlas› (8 kütüphane %34,8) karars›z oldu¤unu ifade etmifltir.
Befl kütüphanede (%21,7) ise dijital teknolojilere yat›r›m
yap›lmamaktad›r.

Araflt›rmam›zda ele al›nan bütün belediye kütüphanelerinde
dijital teknolojilere yönelik alg› yüksek düzeydedir. Bununla
birlikte belediye kütüphanelerinin tamam› dijital teknolojileri
ve sosyal medya platformlar›n› kullan›c›lar› daha iyi anlamay›
sa¤layan araçlar olarak görmektedir.

Belediye kütüphanelerinde dijital teknolojilere ve sosyal
medya platformlar›na yönelik alg› yüksek olmas›na karfl›n
yaln›zca iki kütüphane (%8,7) çevrimiçi otomasyon sistemi
kullanmaktad›r. Sosyal medya platformu kullan›m›nda ise
Facebook d›fl›nda üç belediye kütüphanesinin (%13) Twitter,
ikisinin (%8,7) Instagram profili bulundu¤u anlafl›lm›flt›r.
Facebook kullan›m›yla ilgili olarak bir kütüphane ad›na
aç›lm›fl olan profil sayfas›ndan haberdar de¤ildir. Bu durum
kullan›c›lar›n bu kütüphanenin sosyal medya platformlar›nda
bulunmas›na ihtiyaç duyduklar›n› göstermektedir.

Çal›flmam›zda aç›k uçlu sorularla belediye kütüphanelerinin
dijital teknoloji ve sosyal medya kullan›m›nda güçlü ve zay›f
yanlar›n›n ne oldu¤u belirlenmifltir. Bulgulara göre
kütüphanelerin dijital teknoloji kullan›m›nda kendilerini güçlü
gördükleri noktalar flunlard›r:

• Kütüphanede sunulan bilgisayar ve internet eriflim
olanaklar›,

• Dijitallefltirme uygulamalar›,
• Duyurular ve etkinlikler,
• Uluslararas› veri taban› üyelikleri,
• Koleksiyonda bulunan e-kitaplar ve e-kitap
okuyucular.

Yukar›da s›ralanan konular›n d›fl›nda kütüphanelerin bir
bölümünün (befl kütüphane %21,7) dijital teknolojilere yönelik
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güçlü yanlar› bulunmamaktad›r. Di¤er taraftan belediye
kütüphanelerinin zay›f olduklar› konular ise genel hatlar›yla
afla¤›daki gibidir:

• Teknik destek,
• Sosyal medya kullan›m›n›n takibi,
• Kötüye kullan›m,
• Üst yönetim yaklafl›mlar› ve fark›ndal›¤›.

Çal›flmam›zda ayr›ca belediye kütüphanelerindeki çal›flanlar›n
dijital teknoloji ve sosyal medya platformlar›na yönelik
yaklafl›mlar› belirlenmifltir (Tablo 1). Belediye kütüphanelerinin
önemli bir bölümü için (%86,9) sosyal medyada yer almak
önemlidir.

Tablo 1. Belediye Kütüphanelerinin Dijital Teknoloji ve Sosyal Medya
Platformlar›na Yaklafl›mlar› (N=23)

Çal›flanlar›n yaklafl›k yar›s› (%43,5) kütüphanelerinin sosyal
medya hesaplar›n› web sitesi kadar önemli bulmaktad›r.
Ayr›ca kütüphaneler gerçeklefltirdikleri etkinliklere sosyal
medya hesaplar›nda yer vermeye özen göstermektedir (%82,6).
Kütüphanelerin yar›s›ndan fazlas› (%56,5) sosyal medyay›
hizmet kalitesini art›ran bir platform olarak görmektedir.
Di¤er taraftan sosyal medyan›n hizmet kalitesini art›rmad›¤›n›

Sosyal medyada yer
almak kütüphanemiz
aç›s›ndan önemlidir 14 60,8 6 26,1 3 13,1

Sosyal medya
kütüphanemiz
aç›s›ndan
web sitesi kadar
önemlidir 10 43,5 4 17,4 9 39,1

Yap›lan bir etkinli¤i
sosyal medyada yer
almas› bizim için
önemlidir 11 47,8 8 34,8 4 17,4

Sosyal medya
hizmetlerimizin
kalitesini art›r›r 13 56,5 3 13,1 7 30,4

Kat›l›yorum   K›smen Kat›lm›yorum
kat›l›yorum

Say› % Say› % Say› %
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ve sosyal medya hesaplar›n›n web sitesi kadar önem
tafl›mad›¤›n› düflünen çal›flanlar›n oran› da (s›ras›yla %30,4
ve %39,1) dikkat çekicidir. Belediye kütüphanelerinin sosyal
medya kullan›m›na yönelik bulgular Tablo 2’de verilmifltir.

Tablo 2. Belediye Kütüphanelerinin Dijital Teknoloji ve Sosyal Medya
Platformlar›n› Kullan›mlar› (N=23)

Belediye kütüphanelerinde çal›flanlara kütüphanenin sosyal
medya hesab›ndaki gönderilerin di¤er kullan›c›lar taraf›ndan
paylafl›lmas›, be¤enilmesi ya da gönderilere yorum yap›lmas›n›
neredeyse eflit oranda önemli (%52,2) ve önemsiz (%47,8)
bulmufltur. Di¤er yandan kütüphanelerin önemli bir bölümü
(%69,6) sosyal medya hesaplar›ndaki paylafl›mlar›n etkilili¤ini
ölçümlemektedir. Kütüphanelerin tamam› sosyal medya
platformlar›n› kullanmalar›na karfl›n yaln›zca dokuz kütüphane
kendini bu ortamda yeterli görmektedir (%39,1).

Kütüphanelerin sosyal medya paylafl›mlar›nda genellikle (19
kütüphane, %82,6) bir politika/strateji bulunmamaktad›r.
Di¤er yandan yaln›zca dört kütüphane (%17,4) belirli bir
stratejiye ba¤l› olarak paylafl›m yapmaktad›r. Bunlar sosyal
medyada paylaflmak için özel tasar›mlar/görseller ve özel
etkinlik foto¤raflar› haz›rlama gibi stratejilerdir.

Sonuç ve Öneriler

Dijital teknolojiler ve sosyal medya platformlar› günümüzde
her sektörü etkilemektedir. Bu etkide en önemli bileflenlerden
biri kullan›c› beklentileridir. Bu beklentileri karfl›lamak için
kurumlar›n giriflimlerde bulunduklar› bilinmektedir. Kullan›c›
hizmetlerinin ön planda oldu¤u kurumlardan biri olan bilgi

Sosyal medyada kütüphane
hesab›m›zdan paylafl›lan
gönderilerin baflka kullan›c›lar
taraf›ndan paylafl›lmas›,
yorumlanmas› veya be¤enilmesi
bizim için önemlidir 12 52,2 11 47,8

Sosyal medya platformlar›n›n
sunmufl oldu¤u istatistikler
(Görüntüleme say›s›, be¤eni
say›s› gibi) bizim için önemlidir 16 69,6 7 30,4

 Kat›l›yorum Kat›lm›yorum

 Say› % Say› %
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merkezleri de dijital teknoloji ve sosyal medya platformlar›n›
yap›land›rmakta ve bilgi hizmetlerini yenilikçi giriflimlerle
flekillendirmektedir. Konuyla ilgili alan yaz›na göre bilgi
merkezlerinin söz konusu teknolojileri yap›land›rmalar›nda
hizmetlerin pazarlanmas› amac› öne ç›kmaktad›r. Bunun yan›
s›ra bu araçlar›n farkl› flekillerde de kullan›labilece¤i
görülmektedir.

Dijital teknolojiler ve sosyal medya platformlar›n›n bilgi
merkezleri aç›s›ndan avantajlar› ve dezavantajlar› da
bulunmaktad›r. Bu ba¤lamda bilgi merkezlerinin söz konusu
platform ve teknolojileri belirli bir plan veya politika
çerçevesinde yap›land›rmas›/kullanmas› gerekti¤i
anlafl›lmaktad›r. Nitekim alan yaz›ndaki çal›flmalarda da bilgi
merkezlerine rehberlik edecek flekilde konuyla ilgili
politikalar›n içeri¤inde yer almas› gereken unsurlara
de¤inilmektedir.

Çal›flmam›z kapsam›nda bir bilgi merkezi türü olarak incelenen
belediye kütüphanelerinde dijital teknoloji ve sosyal medya
platformu kullanmaya yönelik giriflimlerin oldu¤unu söylemek
mümkündür. Ancak burada belediye kütüphanelerinin dijital
teknoloji ve sosyal medya kullan›m yaklafl›mlar›n›n farkl›l›k
gösterdi¤i ortaya ç›kmaktad›r.

Analiz edilen belediye kütüphanelerinin sahip olduklar›
koflullarda önemli farkl›l›klar bulunmaktad›r. Bu do¤rultuda
çok az say›daki belediye kütüphanesinde elektronik veri
taban› üyelikleri, çevrim içi katalog tarama olanaklar› veya
e-kitap olanaklar› sunulmaktad›r. Di¤er taraftan baz› belediye
kütüphanelerinin dijital teknoloji ve sosyal medya platform-
lar›yla ilgili olarak güçlü olduklar› bir yanlar›n›n olmad›¤›n›
belirtmeleri bu kütüphaneler aras›ndaki alg› ve yaklafl›m
farkl›l›klar›n› yans›tmaktad›r. Belediye kütüphanelerinin
kendilerini güçlü gördükleri di¤er noktalar ise bilgisayar ve
internet eriflim olanaklar› sunma ve koleksiyon özellikleridir.

Belediye kütüphanelerinin dijital teknoloji ve sosyal medya
platformu kullan›mlar›nda kendilerini zay›f gördükleri noktalar
ise ço¤unlukla alan yaz›nla örtüflmektedir. Bu konuyla ilgili
olarak sosyal medya platformlar›n›n denetimine yönelik
sorunlar öne ç›kmaktad›r. Alan yaz›ndan farkl› olarak teknik
beceri ve yöneticilerin konuyla ilgili yat›r›mlara yönelik
fark›ndal›k eksiklikleri araflt›rmam›zdaki belediye kütüphaneleri
için olumsuzluklard›r.
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Belediye kütüphanelerindeki çal›flanlar›n dijital teknoloji ve
sosyal medya platformlar›na yönelik yaklafl›mlar› olumludur.
Çal›flanlar söz konusu araçlar› ve platformlar› kullan›c›lar›
anlamay› sa¤layan araçlar olarak görmektedirler. Çal›flanlar›n
alg›lar›n›n olumlu olmas›na karfl›n, sosyal medya platformlar›na
yönelik uygulamalarda iyilefltirmelere ihtiyaç duyuldu¤u
ortaya ç›kmaktad›r. Bu çerçevede belediye kütüphanelerinin
dijital teknoloji ve sosyal medya platformlar›n› bir plan/politika
do¤rultusunda yönetmesi önemlidir.

Sonuç olarak belediye kütüphanelerinde kullan›c› beklentilerini
ve teknolojik geliflmeleri takip ederek özellikle yöneticilere
yönelik fark›ndal›k art›r›c› çal›flmalar›n yap›lmas› ve bu
kütüphanelerin hedef kitlesinin dinamik bir yap›s›ndan
hareketle yenilikçi giriflimlerde bulunulmas› gerekti¤i göz
önüne al›nmal›d›r.
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Öz

Bilgi ça¤›n›n getirdi¤i teknolojik geliflmelere paralel olarak
kütüphanecilik uygulamalar›nda yeni geliflmeler
yaflanmaktad›r. Tarihsel süreç içerisinde a¤›rl›kl› olarak
yaz›l› ve/veya bas›l› derme ile faaliyet gösteren kütüphaneler,
bilgi teknolojilerinin yayg›nlaflmas›yla birlikte dijital
kaynaklar› da içeren bir hizmet anlay›fl›na do¤ru evirilmifltir.
Son y›llarda dermesi sadece dijital kaynaklardan oluflan,
buna karfl›n geleneksel kütüphanelerin di¤er tüm özelliklerine
de sahip olan kitaps›z kütüphaneler ortaya ç›kmaya
bafllam›flt›r. Di¤er bir ifade ile geleneksel ve dijital materyalin
her ikisini ayn› anda hizmete sunma yaklafl›m›n›n bir ad›m
ötesine geçilmifl, dermesinde bas›l›/fiziksel kaynak
bulunmayan kütüphaneler oluflmaya bafllanm›flt›r. Kitaps›z
kütüphanelerin dijital kütüphane, sanal kütüphane, karma
kütüphane veya biliflim teknolojilerinden üst düzeyde
yararlanan geleneksel kütüphanelere benzer pek çok ortak
özelli¤inin bulunmas›, bu türün tan›mlanmas›n› ve
adland›r›lmas›n› güçlefltirmektedir. Literatürde ço¤unlukla
‘kitaps›z kütüphane’ fleklinde ifade edilen bu tür
kütüphanelerin Türkiye’de ilk örne¤i Esenler Belediyesi
taraf›ndan kurulmufl olan Adnan Büyükdeniz Dijital
Kütüphanesi’dir.

Bu çal›flmada kitaps›z kütüphanelerin tan›m›, özellikleri,
hizmet çeflitlili¤i ve uygulamalar› üzerinde durulmaktad›r.
Dijital ve karma kütüphaneler aras›ndaki benzerlikler ve
farkl›l›klar dikkate al›narak, kitaps›z kütüphane olgusu
irdelenmektedir. Dünyada kitaps›z kütüphane örneklerine
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Girifl

Yay›nc›l›k ve kütüphanecilik alanlar›nda sunulmakta olan
al›fl›lagelmifl ifl yapma biçimlerinde yaflanan de¤iflim, kullan›c›
davran›fllar›n›n de¤iflmesine yol açm›flt›r. Araflt›rma süreci
içinde yer alan pek çok al›flkanl›k de¤iflim geçirmifltir.
De¤erlendirme, tarama, edinme, düzenleme, muhafaza,
analizleme, özetleme, raporlama, yay›nlama, paylafl›m, denetim
ve daha pek çok ifl süreci önemli oranda de¤iflmifltir. Örne¤in
yaklafl›k yirmi y›l önce bir araflt›rmac›n›n konusuyla ilgili
alan yaz›n deneyimi olanaklar ölçüsünde daha k›s›tl› idi.
Araflt›rmac›lar ço¤u zaman alan yaz›n taramas› yapabilmek
için bilgi merkezlerini birçok kere ziyaret etmek durumunda
kal›rlard›. Ço¤u zaman tarama sonuçlar› araflt›rmac›lara
sunulan imkânlar ölçüsünde k›s›tl› idi ve sonuçlar üzerinde
ayr›nt›l› inceleme yapabilmek mümkün de¤ildi. Örne¤in
Türkiye’de 90’l› y›llarda araflt›rmac›lar›n söz konusu ilk iki
ad›m› tamamlayabilmek için ço¤u zaman Ankara ve
‹stanbul’daki kütüphane ve arflivleri ziyaret etmeleri genellikle
zorunluydu. Arflivler söz konusu oldu¤unda konuya uygun
kaynak saptama ve tarama ifllemleri aylarca sürebilmekteydi.
Günümüzde ise bilgi merkezlerinin neredeyse tamam›nda
bibliyografik denetim sorun olmaktan ç›km›fl ve bahsedilen
sorunlar ortadan kalkm›flt›r.
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yer verilmekte ve Türkiye’de Esenler Belediyesi Adnan
Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi tan›t›lmaktad›r.

Çal›flman›n amac› kitaps›z kütüphane olgusu hakk›nda
durum saptamas› yapmak, kitaps›z kütüphane
kullan›c›lar›n›n ve üniversite ö¤rencilerinin kitaps›z
kütüphane ve dijital dermeye karfl› fark›ndal›klar›n› tespit
etmektir. Bu amaçla çal›flmada kütüphane duyarl›l›¤› görece
yüksek olan üniversite ö¤rencilerinin kitaps›z kütüphane
olgusu ve dijital dermeye karfl› fark›ndal›klar› ölçülmüfltür.
Elde edilen bulgular, belediyelerin kitaps›z kütüphane
hizmetlerini oluflturmakla ve/veya gelifltirmekle topluma daha
yararl› bilgi hizmetleri sunulup sunulmayaca¤›n› saptama
konusunda katk›lar sa¤layacakt›r.

Anahtar Kelimeler: Kütüphane Çeflitleri, Dijital Kütüphane,
Kitaps›z Kütüphane, Esenler Belediyesi Adnan Büyükdeniz
Dijital Kütüphanesi, BiblioTech
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Geçmifl dönemlerde araflt›rmac›lar k›s›tl› olanaklarla
gerçeklefltirdikleri ziyaretler s›ras›nda bilgi merkezlerinden
kaynaklar›n genellikle fotokopilerini edinebilmekteydiler.
Bibliyografik künyesi al›nmadan ya da eksik al›narak kullan›lan
kaynaklar, haz›rlanan yay›nlar için büyük bir sorun
oluflturmaktayd›. Bu sorunlar etik d›fl› uygulamalar›n do¤mas›na
da neden olabilmekteydi. Bilgi merkezlerinin son y›llarda
s›rayla kurumsal, bölgesel ve ulusal boyutta bibliyografik
denetim çal›flmalar›n› tamamlamalar› mevcut baz› sorunlar›n
ortadan kalkmas›n› sa¤lam›flt›r.  Paylafl›labilir format içinde
akademi dünyas›n›n kullan›m›na sunulan bibliyografik
künyeler, araflt›rmac›lar›n yaflamakta oldu¤u söz konusu
sorunlar› ortadan kald›rm›flt›r. Bilgi merkezlerinde dijitalleflme
çabalar›n›n bir sonucu olarak söz konusu künyelerin farkl›
stillere dönüflebilen veri modelleri fleklinde paylafl›lmaya
bafllamas›yla birlikte araflt›rmac›lar›n sorunlar› daha da
azalm›flt›r. Zira araflt›rmac›lar ço¤unlukla bilgi merkezlerinin
hizmete sundu¤u veritabanlar›ndan edindikleri künyeleri
EndNote, Zotero ve Mendeley gibi bibliyografik veri yönetimi
yaz›l›mlar›na indirebilmekte ve yönetebilmektedirler.

Bilgi merkezlerinde gözlemlenen de¤iflim zaman içinde
kullan›c›lar›n ve kütüphane yöneticilerinin beceri ve
davran›fllar›na yans›m›flt›r. Günümüz kütüphane kullan›c›lar›
kütüphanelerden dijital ifl süreçleri ile ilgili daha fazla ve
yo¤un hizmet talep etmektedir. Benzer flekilde kütüphane
yöneticileri de dijitalleflme ve ifl süreçlerinin elektronik
sistemlere entegrasyonu konular›nda daha istekli ve
kararl›d›rlar. Son y›llarda kullan›c› davran›fllar› üzerinde
yap›lan gözlemler, özellikle yeni neslin daha fazla elektronik
kaynaktan yararlanma e¤ilimi içinde oldu¤unu ortaya
koymaktad›r. Kullan›c›n›n tercihine yan›t verme çabas›n›n
sonucu olarak, kütüphane kurumunu yap›sal olarak de¤ifltiren
‘kitaps›z kütüphane’ modeli oluflturulmufltur. Geleneksel
kütüphanelerin en temel unsuru olarak bilinen bas›l›/fiziksel
yay›n hizmetlerinden vazgeçilmesi bu modelin en önemli
özelli¤i olarak dikkat çekmektedir.

Kitaps›z Kütüphane

Dermesinde geleneksel, fiziksel ve/veya bas›l› yay›n
bulunmayan, kullan›c›lar›n bilgi gereksiniminin yaln›zca dijital
materyal ile karfl›land›¤› türe kitaps›z kütüphane denilmektedir.
Bu yönüyle dijital kütüphane olgusu ile benzerliklerinin
oldu¤u düflünülse de, kitaps›z kütüphaneler geleneksel
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kütüphanelerde görülen mekân, personel, mali olanaklar
gibi temel iflletmecilik unsurlar›na sahip olarak kurulmaktad›rlar.
Dolay›s›yla kitaps›z kütüphane, bir melez kütüphane olarak
düflünülemeyece¤i gibi, sanal ya da dijital kütüphaneden
ayr›lan özellikleri de bulunmaktad›r. Geleneksel kütüphanelerin
pek çok özelli¤ine sahip olup, geleneksel, fiziksel ve/veya
bas›l› materyali bar›nd›rmayan; yaln›zca dijital materyal ile
hizmet verilmek üzere tasarlanan kütüphane türüdür.

“Kitaps›z kütüphane” kavram›, kütüphane ve kitap aras›ndaki
anlam ba¤›n›n kopart›lmas› ve kütüphanelerde kitab›n
bulunmad›¤› bir ortam tasvir etmesi nedeniyle isabetli bir
ifade de¤ildir. Zira kitap dijital materyal içerisinde kullan›m›
devam eden bir türdür ve sadece kavram olarak e-kitap
fleklinde bir dönüflüm yaflam›flt›r. E-kitap kavram› içinde
bulundu¤umuz dönemde kullan›lan ve büyük olas›l›kla
gelecekte kullan›lmayacak olan bir kavramd›r. Asl›nda
günümüz insan›n tercih etti¤i kavramlar aras›nda tutars›zl›klar
da görülebilmektedir. Örne¤in kitab›n elektronik sürümüne
‘e-kitap’ yak›flt›rmas› yap›l›rken, makalenin elektronik sürümüne
‘e-makale’ fleklinde bir tan›m yap›lmamaktad›r. Dolay›s›yla
‘e’ ön eki ka¤›ttan dijitale geçme sürecinde insano¤lunun
kullanmay› tercih etti¤i bir ayraçt›r ve gelecekte büyük
olas›l›kla kullan›lmayacakt›r.

Kitaps›z kütüphaneler yaklafl›k on befl y›ll›k bir geçmifle
sahiptir. Amerika Birleflik Devletleri’de hizmete sunulan ve
koleksiyonu tamamen dijital eserlerden oluflan BiblioTech
Bexar Country Dijital Library 2013 y›l›nda, kendi iddialar›na
göre dünyan›n ilk kitaps›z halk kütüphanesi örne¤i olarak
kütüphanecilik alan›nda yerini almaktad›r (About bibliotech,
2016; Feldman, 2014; ‹¤rek, 2014). Di¤er yandan Nate
Hoffelder’in Toledo Blade’den aktard›¤› bilgiye göre Amerika
Birleflik Devletleri içinde kurulan ilk kitaps›z kütüphane
örne¤i Stanford Üniversitesi Kitaps›z Kütüphanesidir (Hoffelder,
2015). Haq (2012)’a göre ise kitaps›z kütüphanenin ilk örne¤i
2000 y›l›nda Kansas State Üniversitesinde oluflturulmufltur.
Daha sonra Drexel ve Cornell Üniversiteleri de kitaps›z
kütüphane projeleri ile örneklerin ço¤almas›na katk›da
bulunmufltur. Söz konusu iddialar kitaps›z kütüphane
modelinin ilk örne¤inin zaman› ve sorumlusunu mu¤lak
k›lmaktad›r.

BiblioTech Bexar Country Dijital Kütüphanesinde elektronik
kitaba ek olarak, kullan›c›lara zengin multimedya içeri¤i de
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ödünç olarak verilmektedir. Yaln›zca kitap odakl› ödünç
verme hizmetlerinin ötesinde, 3M Cloud Library, BiblioBoard,
Self-Publishing, Hoopla, Comics Plus gibi büyük oranda özel
sektör taraf›ndan gelifltirilmifl görsel içerik de hizmete
sunulmaktad›r. Örne¤in Comics Plus veri taban›nda 7000
civar›nda say›sallaflt›r›lm›fl ve ço¤unlu¤u komedya tarz›nda
çizgi roman kullan›c›lara ücretsiz olarak hizmete sunulmaktad›r
(About our digital collections, 2016).

Geleneksel kütüphanelere alternatif olarak oluflturulan bu
kütüphane türünün di¤er ülkelerde de örnekleri oluflturulmaya
bafllanm›flt›r. Kitaps›z kütüphane olgusu kütüphanecilik
uygulamalar›n› bütünüyle etkiledi¤i gibi, yak›n gelecekte
kütüphane türlerinin tümü üzerinde potansiyel gücünü
gösterecek gibi görünmektedir. Zira son y›llarda üniversitelerin
de kitaps›z kütüphane kurma giriflimlerinin oldu¤u
bilinmektedir. Örne¤in Florida Polytechnic Üniversitesi’nde
aç›lan kütüphane bu türe gösterilebilecek iyi örneklerden
biridir. 2014 y›l›nda aç›lan kütüphane, 135.000 elektronik
kitap ile hizmet vermesinin yay›nda üniversitenin di¤er
kütüphanelerinden de kütüphaneler aras› ödünç verme
sistemi ile destek almaktad›r.

Söz konusu örneklere ek olarak Amerika Birleflik Devletlerinde
NASA’ya ba¤l› iki kütüphane ve Minesota’da bir okul
kütüphanesi, kitaps›z kütüphane konseptine uygun olarak
aç›larak faaliyete bafllam›flt›r (Flood, 2014).

Bu geliflmelerin bir parças› olarak çeflitli nedenlerle mevcut
kütüphanelerin kapat›lmas› ve kitaps›z kütüphaneye
dönüfltürülmesine iliflkin uygulamalar da yaflanmaktad›r.
Örne¤in 2012 y›l›nda John Hapkins Üniversitesi The William
H. Welch T›p Kütüphaesi bas›l› yay›n hizmetini iptal edip
tamamen elektronik derme ile hizmet vermeye bafllam›flt›r.
Kütüphane direktörü Nancy Roderer bas›l› yay›n kullan›m›nda
önemli miktarda azalma oldu¤unu, buna karfl›n elektronik
yay›n kullan›m›n›n sürekli art›fl gösterdi¤ini ve bu nedenle
yaflanan sürecin böyle önemli bir karar› almalar›na neden
oldu¤unu belirtmektedir.

Benzer bir durum William Jewell Koleji Kütüphanesi’nde de
yaflanm›fl ve bas›l› dermeden vazgeçilip, tamamen elektronik
kaynaklar›n hizmete sunulmas›na bafllanarak adeta kitaps›z
bir kütüphane oluflturulmufltur. (Reuters, 2013). 2011 y›l›nda
bütün fiziksel materyaller kütüphaneden ç›kart›larak yerine
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elektronik veritabanlar› ve bu kaynaklardan yararlanmay›
olanakl› k›lacak teknolojik donat›lar al›nm›flt›r. Ayn› zamanda
bu proje ile okul kütüphanesinin bölgede hizmet veren halk
kütüphanesi ile ortak hizmetler yürütebilmesinin yolu
aç›labilmifltir. Söz konusu proje sorumlusu ve okul müdürü
Sue Skinner, bu proje sayesinde kütüphanecinin kurumsal
ortak, bilgi uzman›, program yöneticisi ve okul lideri rollerinin
oldu¤unu insanlara göstermifl olduklar›n› belirtmektedir
(Lauren, 2013). Dolay›s›yla bu tür kütüphanecilerin daha
yayg›n ve ortak projeleri yürütebilece¤i ve toplumun disipline
karfl› daha olumlu de¤erlendirmeler yapmas›n›n yolunu
açabileceklerini göstermesi bak›m›ndan kitaps›z kütüphane
iyi bir örnek olarak düflünülebilir.

Di¤er yandan kitaps›z kütüphane olgusu, üzerinde tart›flmalar›n
sürdü¤ü bir model olmaya devam etmektedir. Kitaps›z
kütüphane, yaln›zca kütüphanecilerin de¤il, toplumun farkl›
kesimlerinin de üzerinde görüfl sarf etti¤i bir türdür. Amerika
Kütüphaneciler Derne¤i analistlerinden Carrie Russell dijital
dünyan›n birçok önemli sorunu aflmak için iyi bir çözüm
oldu¤unu, insanlar›n arad›klar›n› daha kolay bulabildiklerini
ve tesadüfen daha fazla sonucu edinebildiklerini belirtmektedir.
Ancak bir tak›m sorunlar› da beraberinde getirdi¤i bilinen
bir gerçektir. Örne¤in kütüphanecilik profesörlerinden
Kathleen McCook dijital dünyan›n insanlar›n niteliklerini
artt›rmas›na uzun süreli bir etkisinin olmayaca¤›n›, günümüzde
yaflanan durumun geçici bir ivme oldu¤unu dile getirmektedir.
McCook kütüphane raflar› aras›nda dolafl›larak edinilen bilgiyi
ve ayn› zamanda hazz› kitaps›z kütüphanelerin veremeyece¤ini
de eklemektedir. (Flood, 2014).

‹çinde bas›l› materyalin olmad›¤› bir kütüphane türü bu nesil
için pek cazip görünmese de ve hatta di¤erinin yerini alaca¤›
olanaks›z gibi görünse de, tamamen dijital kaynaklar ile
faaliyet sürdüren kütüphanelerin say›s›nda art›fl yaflanaca¤›n›
kaç›n›lmaz bir gerçektir. ‘Okuman›n Tarihi’, ‘Okuma Günlü¤ü’
gibi kitaplar› ile tan›nan Alberto Manguel, “Geceleyin
Kütüphane” adl› kitab›nda kütüphanelerin günümüz
uygarl›klar› üzerinde oynad›¤› kritik rollerinden bahsetmektedir.
Manguel eserinde kütüphanelerde yaflanan dönüflümün,
geçmiflte oldu¤una benzer flekilde do¤al bir süreç olarak
yaflanaca¤›na iflaret etmektedir (‹¤rek, 2014).

“Ben kütüphanenin tan›m›n› de¤iflti¤ini düflünmüyorum.
Kütüphaneler hiçbir zaman yaln›zca kitaplar›n sakland›¤›
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yerler olmam›flt›r. Örne¤in muhtemelen ideal bir kütüphane
modeli olan ‹skenderiye’de dünyadaki bütün kitaplar› toplama
azmi vard› ama ayn› zamanda haritalar› ve nesneleri de vard›.
Bunun bir inceleme ve iletiflim dünyas› oldu¤una dair his
vard›. Teknoloji de¤iflir ve böylece elektronik medyan›n
kütüphanelere girmesi gerekir, yeter ki onun yan›nda kitaplar›n
oldu¤unu da unutmayal›m”.

Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi

Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi Türkiye’nin ilk kitaps›z
kütüphane unvan›na sahip kütüphanesidir. Kütüphane,
geleneksel kütüphane kurumunun derme d›fl›nda bütün
özelliklerine sahiptir. Dermesi yaln›zca dijital kaynaklardan
oluflmaktad›r. ‹stanbul Esenler semtinin merkezi noktas›nda
y›llard›r at›l durumda bulunan ve halk aras›nda kilise kal›nt›s›
olarak bilinen tarihi bir yap› Esenler Belediyesi taraf›ndan
onar›lm›fl ve 2010 y›l›nda söz konusu kütüphane Esenler
Belediyesi’nin bir birimi olarak bu yap› içinde hizmet vermeye
bafllam›flt›r. 2015 y›l› verilerine göre kütüphanede yaklafl›k
on üç bin e-kitap ile hizmet verilmekte ve ayl›k ortalama üç
bine yak›n kullan›c›s›n›n oldu¤u bilinmektedir (Adnan
Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi, 2016a).

Türkiye e-kitap üretim ve kullan›m potansiyeli geliflmifl bat›
ülkelerinin çok gerisindedir. Bu nedene ba¤l› olarak
kütüphanede yeni ç›kan ve çok sat›lan yay›nlar›n pek ço¤unun
e-kitap sürümü bulunmamaktad›r. Yine bu nedenle di¤er
kütüphanelerde oldu¤u gibi bu kütüphanede de zengin ve
güncel Türkçe kaynaklar kullan›c› ile buluflamamaktad›r
Dolay›s›yla kullan›c›lar daha çok dan›flma niteli¤inde
kaynaklardan yararlanabilmektedirler. Kütüphanenin 3200’ün
üzerinde dijital kart sahibi üyesi bulunmaktad›r. Kullan›c›lar
kaynaklara uzaktan da eriflebilmekte ve edinebilmektedirler.

Tarihi bir mekân içinde aç›lan kütüphane, sahip oldu¤u pek
çok özellik nedeniyle 2012 y›l›nda NComputing yaz›l›m
firmas› taraf›ndan Çevre Dostu Teknoloji Ödülü ile
ödüllendirilmifltir. Kütüphane binas›n›n yenilenmesi boyunca
yeni ortam›n çevreci bir vizyona ba¤l› olarak tasarlanmas›
bu ödülün al›nmas›nda en önemli etken olmufltur.
Kütüphanenin iklimlendirilmesinde daha çok do¤al kaynaklar›n
kullan›lmas›, elektronik cihazlar›n gizlenmesi ve yenileme
unsurlar›n›n binan›n özgün mimarisini kapamayacak flekilde
planlanmas› kayda de¤er bir giriflim olarak düflünülmüfltür.
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Yenileme sonras›nda bina, enerji ve mekân tasarrufu ile
baflar›l› bir çal›flma olarak tamamlanm›flt›r (Dijital…, 2012).

241 metrekarelik alanda ve 2 ayr› katta hizmet verilen
kütüphanende kullan›c›lar toplam 30 bilgisayardan
yararlanabilmektedirler. Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi,
akademisyenler, ö¤renciler ve toplumun pek çok sosyal
kesimi taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Dermenin önemli bir
k›sm›n› ise Hiperlink firmas› taraf›ndan gelifltirilen ve Türkçe
içerikli elektronik yay›nlardan oluflan Hiperkitap veritaban›
oluflturmaktad›r. Kütüphaneye üye olan kullan›c›lar günün
belirli saatlerinde söz konusu veritaban›na istedi¤i yerden
ve istedi¤i zaman içinde ulaflabilmektedir (Adnan Büyükdeniz
Dijital Kütüphanesi, 2016a).

Toplumun bütün kesimini e-kitapla buluflturma hedefiyle
kurulan Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi’nde, okuma
al›flkanl›¤› ve internet okur-yazarl›¤› becerisi kazand›rman›n
yan›nda, dinlenme ve e¤lenme gibi pek çok aktiviteye ev
sahipli¤i de yap›lmaktad›r. Örne¤in çocuklara yönelik okuma
günleri, flair ve yazar sohbetleri gibi etkinlikler söz konusu
faaliyetler aras›nda yer almaktad›r (Esenlerli…, 2016; Uyku…,
2016). Ayn› zamanda kütüphanede zaman içinde görme
engellilerin yararlanabilmesine yönelik sesli kitap hizmeti de
gelifltirilmifltir (Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi, 2016b).

Bulgular ve De¤erlendirmeler: Kitaps›z Kütüphane
Yaklafl›m›na Karfl› Fark›ndal›k

Kütüphanecilik alan›nda yeni bir olgu olarak kabul edilebilecek
kitaps›z kütüphane, bilgi bilimi alan yaz›n›nda henüz birkaç
yay›n içinde irdelenmifltir. ‘Kitaps›z kütüphane’ olarak ifade
edilen söz konusu olgunun anlat›lmak isteneni tam olarak
karfl›lamad›¤› bir gerçektir. Zira kitab›n olmad›¤› bir yap›dan
de¤il, bilakis sadece elektronik yay›nla hizmet veren bir
yaklafl›mdan söz edilmek istendi¤i halde, pek çok kaynakta
bu yeni olgu ‘bookless’/‘kitaps›z’ gibi isabetsiz bir kavram
ile tan›mlanmaya çal›fl›lm›flt›r. Kitaps›z kütüphane olgusu
yeni geliflen ve yak›n gelecekte h›zla yayg›nlaflaca¤› tahmin
edilen bir yaklafl›m olmas› nedeniyle çal›flman›n, alana yönelik
yap›lacak araflt›rmalara katk› sa¤layaca¤› düflünülmektedir.

Çal›flman›n bu bölümünde kullan›c›lar›n kitaps›z kütüphanelere
duyduklar› fark›ndal›¤› ve bu türe karfl› sergiledikleri tutumu
saptamaya yönelik bulgulara yer verilmektedir. Bu ba¤lamda
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Türkiye’de faaliyet gösteren ve kitaps›z kütüphane özelli¤ine
sahip olan Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi’nin söz
konusu kütüphane kullan›c›lar› üzerindeki etkisi ve üniversite
ö¤rencileri üzerinde b›rakt›¤› etki saptanmaya çal›fl›lm›flt›r.
Çal›flmada iki farkl› kitleden derlenen bulgulara yer verilmifltir.
Öncelikle Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi’nden
yararlan kullan›c›lar›n kütüphaneye karfl› tutumlar› ölçülmüfl,
sonras›nda ise Atatürk Üniversitesi ö¤rencilerinin kitaps›z
kütüphane olgusuna karfl› fark›ndal›klar› saptanmaya
çal›fl›lm›flt›r.

Her iki kullan›c› grubundan rastgele yöntemle seçilen bireylerin
görüflleri iki farkl› anket uygulamas› ile derlenmifltir. Birinci
anket, 05-07 Ocak 2015 tarihleri aras›nda Atatürk Üniversitesinin
çeflitli fakültelerinde önlisans ve lisans e¤itimi yapan 156 kifli
üzerinde uygulanm›flt›r. Ankette kat›l›mc›lara dört olgusal ve
yedi yarg›sal olmak üzere toplam on bir soru yöneltilmifltir.
Sorular›n tamam› kapal› uçlu soru formuna göre haz›rlanm›flt›r.

‹kinci anket ise 07-08 Ocak 2015 tarihleri aras›nda Adnan
Büyükdeniz Djital Kütüphanesi’ne gelen üye ve ziyaretçilerden
60 kifli üzerinde uygulanm›flt›r. Ankette kat›l›mc›lara üç olgusal
ve on befl yarg›sal olmak üzere toplam on sekiz soru
yöneltilmifltir. Sorular›n yirmi biri kapal›, biri ise aç›k uçlu
soru formuna göre haz›rlanm›flt›r.

Tablo 1: Atatürk Üniversitesi’ndeki kat›l›mc›lar›n özellikleri

S›kl›k
(S)

Yüzde
(%)

Cinsiyet Kad›n 60 (38,5)
Erkek 96 (61,5)

Yafl Aral›¤› 18-22 aras› 94 (60,3)
23-37 aras› 62 (39,7)
28-32 aras› 0 (0)

E¤itim Alan› Sosyal Bilimler 106 (67,9)
Fen Bilimleri 37 (23,7)
Sa¤l›k Bilimleri 13 (8,3)

E¤itim Durumu Önlisans 32 (20,5)
Lisans 124 (79,5)

Toplam 156 (100,0)
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Atatürk Üniversitesi ö¤rencileri ile yap›lan anket uygulamas›
içinden fark›ndal›k saptamas› yap›labilecek toplam 7 soru
ve sorulara verilen yan›tlar afla¤›da üç bafll›k alt›nda
irdelenmifltir.

Kitaps›z Kütüphane ve Dijital Kütüphane

Üniversite kütüphaneleri ço¤unlukla o üniversitede e¤itim
alan ö¤rencilerin kulland›klar› bilgi merkezi türüdür. Genel
olarak üniversite ö¤rencilerinin kütüphanelerde verilmekte
olan hizmet türleri ve yararlanma biçimleri gibi pek çok
konu hakk›nda bilgi düzeyi zay›ft›r. Genellikle üniversitelerde
ö¤rencilerin kütüphanecilikle ilgili bilgilendirilmelerine yönelik
çal›flmalar zay›ft›r ve ö¤rencilerin kütüphanecilik alan›nda
bilgi düzeylerini saptamaya yönelik çal›flmalar fazla de¤ildir.

Kütüphanecilik alan›nda yap›lan her çal›flman›n daha fazla
yararl› olabilmesi amac›yla topluma duyurulmas› ve toplumun
fark›ndal›¤›n›n yükseltilmesi önemlidir. Dijital ve kitaps›z
kütüphane olgular› hakk›nda üniversite ö¤rencilerinin verece¤i
yan›tlar, toplumun konu hakk›nda duyarl›l›¤›n› saptayacak
verilerdir. Bu bak›mdan anket uygulamas›nda üniversite
ö¤rencilerine dijital ve kitaps›z kütüphane olgular› hakk›nda
sorular yöneltilmifltir.

Kitaps›z Kütüphane Biliyorum 97 (62,2)
Bilmiyorum 59 (37,8)

Dijital Kütüphane Biliyorum 113 (72,4)
Bilmiyorum 43 (27,6)

Toplam 156 (100,0)

Tablo 3: Kitaps›z Kütüphane ve Dijital Kütüphane ile ‹lgili Bilgi

S›kl›k
(S)

Yüzde
(%)

Tablo 2: Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi kat›l›mc›lar›n
özellikleri

S›kl›k
(S)

Yüzde
(%)

Cinsiyet Kad›n 27 (45,0)
Erkek 33 (55,0)

Yafl 07-12 aras› 2 (3,3)
13-18 aras› 32 (53,3)
19-27 aras› 26 (43,3.)

E¤itim Düzeyi Ortaokul 2 (3,3)
Lise 46 (76,7)
Lisans 12 (20)

Toplam 60 (100,0)
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Ankette ö¤rencilere sorulan “kitaps›z kütüphane adl› bir
kütüphane türünden haberdar m›s›n›z?” sorusuna, kullan›c›lar›n
toplamda % 62,2’si olumlu cevap vermifltir. Ayn› flekilde
ö¤rencilere sorulan “dijital kütüphane türünü biliyor musunuz?”
sorusuna, kullan›c›lar›n toplamda %72,4’ü biliyorum cevab›n›
vermifltir.

Sonuçlar ö¤rencilerin ço¤unlu¤unun dijital kütüphane
kavram›n› daha iyi bildiklerini göstermektedir. Kitaps›z
kütüphane ile ilgili verilen cevaplar›n dijital kütüphaneden
esinlenilerek verildi¤i düflünülmektedir. Bu duruma di¤er
sorulara verdikleri cevaplar›n kendi içinde çeliflkili oldu¤unu
ortaya koymaktad›r. Alan yaz›n taramas›nda Türkiye’de dijital
kütüphane üzerinde yay›nlar›n oldu¤u, fakat kitaps›z
kütüphane konusunda yürütülmüfl çal›flmalar›n ise yok
denecek kadar az oldu¤u tespit edilmifltir. Bu bak›mdan
ö¤rencilerin kitaps›z kütüphane ile ilgili saptamalar›n›n dijital
kütüphane ile ilgili olan bilgiler ›fl›¤›nda olufltu¤u
düflünülmektedir.

Kitaps›z Kütüphane Fark›ndal›¤›

Kitaps›z kütüphane, henüz standart özellikleri oluflmam›fl ve
toplumsal alg› düzeyi zay›f bir tür olarak baz› ülkelerde
görülmeye bafllayan kütüphane modelidir. Bu ön saptama
›fl›¤›nda Türkiye’de üniversite ö¤rencileri aras›nda kitaps›z
kütüphane olgusu hakk›nda fark›ndal›k düzeyinin düflük
oldu¤u beklenmektedir. Beklentinin do¤ru olup olmad›¤›n›
görebilmek için kat›l›mc›lara konu hakk›nda iki soru yöneltilmifl
ve derlenen veriler Tablo 4’de özetlenerek sunulmufltur.

Tablo 4: Türkiye’de ve Türkiye D›fl›nda Kitaps›z Kütüphanelerin
Faaliyet Durumu

S›kl›k
(S)

Yüzde
(%)

Ülkemiz d›fl›nda kitaps›z Kat›l›yorum 75 (48,1)
kütüphane standartlar›na Karars›z›m 12 (7,7)
sahip kütüphane vard›r. Kat›lm›yorum 10 (6,4)

Fikrim yok 59 (37,8)

Toplam 158 (100,0)

Ülkemizde kitaps›z Kat›l›yorum 44 (28,2)
kütüphane standartlar›na Karars›z›m 29 (18,6)
sahip kütüphane vard›r. Kat›lm›yorum 12 (7,7)

Fikrim yok 71 (45,5)

 Toplam 156 (100,0)



Kitaps›z Kütüphane Kat›l›yorum 63 (40,4)
geleneksel kütüphaneler Karars›z›m 22 (14,1)
içerisinde oluflturulmufl Kat›lm›yorum 36 (23,1)
ayr› bir birimdir. Fikrim yok 35 (22,4)

Kitaps›z Kütüphane Kat›l›yorum 54 (34,6)
diye bir kütüphane Karars›z›m 17 (10,9)
türünün olmayaca¤›n› Kat›lm›yorum 58 (37,2)
düflünüyorum. Fikrim yok 27 (17,3)

Kitaps›z Kütüphane Kat›l›yorum 96 (61,5)
asl›nda dijital Karars›z›m 12 (7,7)
kütüphanedir. Kat›lm›yorum 12 (7,7)

Fikrim yok 36 (23,1)

Toplam 156 (100,0)
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Kat›l›mc›lara sorulan “Türkiye d›fl›nda kitaps›z kütüphane
standartlar›na sahip kütüphane vard›r” önermesine, kat›-
l›mc›lar›n %48,1’i “Kat›l›yorum”; “Türkiye’de kitaps›z kütüphane
standartlar›na sahip kütüphane vard›r” önermesine ise kat›-
l›mc›lar›n %45,1’i “Fikrim yok” ile en yüksek oranda cevap
vermifltir.

Saptanan bulgular ö¤rencilerin güçlü biçimde Türkiye d›fl›nda
kitaps›z kütüphane standartlar›na sahip kütüphane türünün
var oldu¤unu düflündüklerini ortaya koymaktad›r. Aksine
Türkiye’de kitaps›z kütüphane türü içinde yer alan Adnan
Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi’nin büyük oranda bilinmedi¤i
de görülmektedir. Buna söz konusu kütüphanenin yerel
düzeyde hizmet vermesi neden olarak gösterilebilir. Buna
mukabil Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi bu alanda
dünyada oluflturulmufl ilk örnekler aras›nda yer almas›na ve
bu nedenle bas›nda çok kere haber yap›lmas›na ra¤men
ö¤renciler taraf›ndan duyulmam›fl olmas› düflündürücüdür.

Kitaps›z Kütüphanelerin Özelliklerinin Tespiti

Tipik bir kütüphane kurumunun sahip oldu¤u bina, derme,
bütçe, personel ve kullan›c› unsurlar›, kitaps›z kütüphanelerde
de vard›r. Bu durumun kullan›c›lar taraf›ndan da bilinmesi,
onlar›n bu türden daha iyi yararlanmalar›n› beraberinde
getirecektir. Gereksinimlerini ayr›ca h›zl›, güvenilir ve kolay
olarak sa¤layabilmeleri söz konusu yararl›l›klar›na verilebilecek
örneklerden baz›lar›d›r. Bu ba¤lamda kat›l›mc›lara kitaps›z
kütüphanelerin özelliklerine yönelik üç önerme yöneltilmifl
ve bu yeni olguyu ne oranda tan›d›klar› saptanmaya çal›fl›lm›flt›r.

Tablo 5: Kitaps›z Kütüphane Olgusu

S›kl›k
(S)

Yüzde
(%)
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“Kitaps›z kütüphane geleneksel kütüphaneler içerisinde
oluflturulmufl ayr› bir birimdir” önermesini kat›l›mc›lar›n %
40,4’ü “kat›l›yorum” yan›t›yla tercih etmifltir. Kat›l›mc›lar
“kitaps›z kütüphane diye bir kütüphane türünün olmayaca¤›n›
düflünüyorum” önermesine, % 37,2 ile “kat›lm›yorum”;
“kitaps›z kütüphane asl›nda dijital kütüphanedir” önermesine
ise % 61,5 ile “kat›l›yorum” yan›t› vermifltir.

Saptanan verilere göre önceki bölümlerde de belirtildi¤i gibi
kat›l›mc›lar›n kitaps›z kütüphane olgusunu dijital kütüphane
ile kar›flt›rd›¤› düflünülmektedir. Zira kat›l›mc›lar›n ço¤unlu¤u
kitaps›z kütüphanenin dijital kütüphanenin bir alan› ve
geleneksel kütüphanenin bir parças› oldu¤u konusunda
e¤ilim göstermektedir. Anket çal›flmas›nda bu düflünceyi
do¤rulayan di¤er bir veri ise kat›l›mc›lar›n geleneksel
kütüphane ile kitaps›z kütüphane aras›ndaki fark›, kitaps›z
kütüphanenin binas›n›n olmamas› olarak aç›klamas›d›r.
Günümüzde geleneksel kütüphanelerde de dijital hizmetlerin
verilmeye bafllamas›, kat›l›mc›lar›n zihninde kitaps›z
kütüphanelerin geleneksel kütüphanelere ba¤l› bir dijital
kütüphane oldu¤u görüflünü hakim k›lm›flt›r.

Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi kullan›c›lar› ile yap›lan
anket uygulamas›nda fark›ndal›k ve memnuniyet saptamas›
yap›labilecek toplam on sekiz soru/önerme yöneltilmifltir.
Söz konusu sorulara/önermelere verilen yan›tlar afla¤›da alt›
bafll›k alt›nda irdelenmifltir.

Adnan Büyükdeniz Kütüphanesi’nin Ülkemizdeki Yeri

Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi ülkemizde faaliyet
gösteren kitaps›z kütüphane standartlar›na uygun bir kurum
olarak görülmektedir. Fakat bu kütüphanenin bu türde bir
kütüphane oldu¤una dair kullan›c›lar›n bilgisinin olmad›¤›
düflünülmektedir. Dolay›s›yla kütüphane kullan›c›lar›na bu
do¤rultuda bir soru sorulmufl ve ç›kan sonuçlar afla¤›daki
tabloda sunulmufltur.

Bu kütüphanenin Türkiye’nin Biliyorum 35 (58,3)
ilk kitaps›z kütüphane türüne Bilmiyorum 25 (41,7)
örnek oldu¤unu biliyor musunuz?

Toplam 60 (100,0)

Tablo 6: Kütüphanenin Yeri

S›kl›k
(S)

Yüzde
(%)



Saptanan de¤erler, kat›l›mc›lar›n %58,3’ünün Adnan
Büyükdeniz Dijital Kütüphanesinin ülkemizde kitaps›z
kütüphane türünde faaliyet gösteren bir kütüphane oldu¤unu
bildi¤ini ortaya koymaktad›r. Bu duruma kütüphanenin
ad›nda ‘dijital’ kavram›n›n yer almas›n›n etki etti¤i düflünülebilir.
Buna karfl›n kütüphaneden yararlan›yor olmas›na ra¤men %
41,7’lik kesimin içinde bulundu¤u yerin en önemli özelli¤inden
haberdar olmamas› da oldukça düflündürücü bir durumdur.

Kütüphane Üyeli¤i ve Kullan›m›

Genel olarak bir kütüphaneye toplumun verdi¤i de¤er o
kütüphanenin ne oranda kullan›ld›¤› ile ölçülebilir.
Kütüphaneler halka bilgi hizmeti vermek için oluflturulmufl
kurulufllard›r. Kullan›c› ve üye say›lar› kütüphanelerin
geliflmesinde ve geçerlili¤ini sürdürmesinde belirleyici
olabilecek unsurlardan baz›lar›d›r. Ayr›ca kütüphane
kullan›c›lar›n›n kütüphaneyi ne s›kl›klarla kulland›klar›na ve
kullan›m amaçlar›n›n ne oldu¤una dair veriler, toplumun
kütüphaneyi do¤ru amaçla kullan›p kullanmad›¤›n›
saptayabilecek belirteçler aras›nda yer al›r. Çal›flmada Adnan
Büyükdeniz Dijital Kütüphanesinin kullan›c›lar›n›n üyelikleri
ve kullan›m s›kl›klar› ile amaçlar› hakk›nda veriler toplanm›fl
ve söz konusu veriler afla¤›daki tabloda özet olarak
sunulmufltur.

Derlenen veriler kat›l›mc›lar›n %73,3’ünün üye oldu¤unu,
%51’7’sinin kütüphaneyi her gün kulland›¤›n›, %80’nin ise
kütüphaneyi derslerine yard›mc› olmak için kulland›klar›n›
ortaya koymaktad›r.
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Tablo 6: Kütüphanenin Kullan›m S›kl›¤› ve Amac›

S›kl›k
(S)

Yüzde
(%)

Adnan Büyükdeniz Evet 44 (73,3)
Dijital Kütüphanesi’ne Hay›r 16 (26,7)
üye misiniz?

Adnan Büyükdeniz ‹lk ziyaretim 3 (5,0)
Dijital Kütüphane’sini Her gün 31 (51,7)
hangi s›kl›kla Haftada en az bir kere 24 (40,0)
kullan›yorsunuz? Ayda en az bir kere 2 (3,3)

Adnan Büyükdeniz Ders çal›flmak 48 (80,0)
Dijital Kütüphane’sini Araflt›rma yapmak 2 (3,3)
en çok hangi sebeple Bilgisayar kullanmak 1 (1,7)
kullan›yorsunuz? Dinlenmek 1 (1,7)

Vakit geçirmek 8 (13,31)

Toplam 60 (100,0)



Kütüphanenin ço¤unlukla üyeleri taraf›ndan kullan›ld›¤›n›
görülmektedir. Kütüphane kullan›c›lar› aras›nda üyelerin
fazla olmas› kullan›c›lar›n kütüphaneden memnun olduklar›n›
ve kütüphanenin sürdürülebilir bir hizmet anlay›fl›na sahip
oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Kullan›c›lar›n kütüphaneyi
büyük oranda derslerine yard›mc› olmak için kullanmas›,
kütüphanenin genellikle ö¤rencilere hizmet verdi¤ini ortaya
koymaktad›r. Ö¤rencilerin genellikle dijital kaynaklara daha
fazla ilgi duymas› ve bu yolla amaçlar›na daha kolay
ulaflabileceklerini düflünmeleri, konu ile ilgili günümüze
kadar yap›lan çal›flmalar›n sonuçlar›na benzerlik göstermektedir.

Personel

Geleneksel kütüphane kurumunun ana bileflenlerinden biri
olan personel, kitaps›z kütüphanenin de unsurlar›ndan biridir.
Kütüphane personelinin alan›nda yetkin, kullan›c›lara karfl›
ilgili ve teknoloji odakl› çözüm becerisi ile yönlendirici
özelliklere sahip olmas› gerekmektedir. Bu durumu
s›nayabilmek için Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesinin
kullan›c›lar›na iki önerme yönetilmifl ve saptanan veriler
afla¤›daki tabloda sunulmufltur.

Ankette “kütüphane personeli kullan›c›ya güven verici ve
kullan›c›yla birebir ilgilenmektedir” önermesine %96,7 oran›nda
“kat›l›yorum”; “kütüphane personeli kütüphane ile
kullan›mlarda kullan›c›lar›na yard›m etmektedir” önermesine
ise % 91,7 oran›nda “kat›l›yorum” yan›t› verilmifltir. Yan›tlar
kütüphane personelinin kullan›c›lar›n beklentilerini
karfl›lad›klar› ve isteklerine karfl› ilgili olduklar› ve dolay›s›yla
alanlar›nda yetkin olduklar›n› ortaya koymaktad›r. Adnan
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Kütüphane personeli Kat›l›yorum 58 (96,7)
kullan›c›ya güven verici Karars›z›m 2 (3,3)
ve kullan›c›yla birebir Kat›lm›yorum 0 (0)
ilgilenmektedir. Fikrim yok 0 (0)

Kütüphane personeli Kat›l›yorum 55 (91,7)
kütüphane ile Karars›z›m 2 (3,3)
kullan›mlarda Kat›lm›yorum 0 (0)
kullan›c›lar›na yard›m Fikrim yok 3 (5,0)
etmektedir.

Toplam 60 (100,0)

Tablo 7: Personel Durumu

S›kl›k
(S)

Yüzde
(%)



Büyükdeniz Dijital Kütüphanesinde personel ve kullan›c›
iletiflimi aç›s›ndan bir sorun bulunmad›¤› ifade edilebilir.

Bina

Kitaps›z kütüphaneler geleneksel kütüphaneler gibi bir
mekâna sahip olan, faaliyetlerini büyük oranda bu mekân
içerisinde sürdüren ve dijital kütüphanelerde oldu¤u gibi
uzaktan eriflim arac›l›¤›yla kullan›c›lara hizmet sunan bir
türdür. Kullan›c›lara Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesinin
mekânsal özelliklerini ve durumunu kullan›c› gözüyle
saptayabilme için anket uygulamas›nda kat›l›mc›lar›n dört
önerme üzerinde görüfl belirtmeleri istenmifltir.

Tablodaki verilere bak›ld›¤›nda “kütüphane binas› bireysel
çal›flmalar için yeterlidir” ve “kütüphane binas›na kolay
ulafl›labilmektedir” önermelerinin her ikisine % 90’›n üzerinde
kat›l›m gözlemlenirken;  “grup çal›flmalar›na uygun bir ortama
sahiptir” ve “tarihi geçmifliyle kullan›c›s›n› etkileyen bir
kütüphane binas›na sahiptir” önermelerine kat›l›m›n nispeten
düflük oldu¤u görülmektedir. Zira son iki önermede karars›zlar
% 20’nin üzerindedir.

Kullan›c›lar›n ço¤unlu¤u kütüphanenin binas›n›n bireysel
çal›flmalara sahip oldu¤unu belirtirken, kütüphanenin toplam

Kütüphane binas› Kat›l›yorum 56 (93,3)
bireysel çal›flmalar Karars›z›m 2 (3,3)
için her alanda Kat›lm›yorum 0 (0)
yeterlidir. Fikrim yok 2 (3,3)

Kütüphane binas›na Kat›l›yorum 58 (96,7)
kolay ulafl›labilmektedir. Karars›z›m 0 (0)

Kat›lm›yorum 2 (3,3)
Fikrim yok 0 (0)

Grup çal›flmalar›na Kat›l›yorum 35 (58,3)
uygun bir ortama Karars›z›m 13 (21,7)
sahiptir. Kat›lm›yorum 8 (13,3)

Fikrim yok 4 (6,7)

Tarihi geçmifliyle Kat›l›yorum 46 (76,7)
kullan›c›s›n› etkileyen Karars›z›m 14 (23,3)
bir kütüphane binas›na Kat›lm›yorum 0 (0)
sahiptir. Fikrim yok 0 (0)

Toplam 60 (100,0)
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Tablo 8: Bina Durumu

S›kl›k
(S)

Yüzde
(%)
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alan›n›n büyük olmamas› ve grup çal›flmalar›na uygun iç
mekânlar›n oluflturulamamas› kullan›c›lar›n grup çal›flmas›
konusunda memnuniyet oran›nda düflüfle neden olmaktad›r.
Kütüphane binas›n›n eskiden kilise olarak kullan›ld›¤›
söylenmekte olup, bu binan›n restore edilerek kütüphane
olarak kullan›lmas› kütüphaneyi ayr›cal›kl› k›lmaktad›r. Binan›n
kullan›c›lar taraf›ndan rahatça ziyaret edebilecek konumda
bulundu¤u ifade edilse de, tarihi dokusunun b›rakt›¤› etkiye
% 23 oran›nda karars›z kal›nmas›, binan›n tarihi özelliklerinin
dikkat çekmeyecek flekilde ikinci planda kald›¤›na iflaret
etmektedir.

Derme

Hizmete sunulan kaynaklar›n hitap edilen kullan›c› kitlesinin
bilgi ihtiyaçlar›n› karfl›lar durumda olmas› her kütüphane
için önemli bir hedeftir. Ayr›ca kaynaklar›n birden çok
kullan›c›ya hitap etmesi de ayr› bir önem tafl›maktad›r. Adnan
Büyükdeniz Dijital Kütüphanesinde kaynaklar›n dijital olarak
kullan›ma sunulmas› ve dolay›s›yla ayn› anda çok say›da
insan›n gereksinimini karfl›lamas›, genelde dijital kaynaklar›n,
özelde ise kitaps›z kütüphanenin önemini daha da
artt›rmaktad›r. Bu amaçla kütüphanenin kaynaklar›n›n
kullan›c›ya göre yeterli ve eriflilebilir olup olmad›¤›n›
gözlemleyebilmek için kat›l›mc›lar›n verdikleri yan›tlara
bak›lmak istenmifltir.

Ankette kullan›c›lara yöneltilen “çal›flmalar›m için gerekli
kaynaklar› bu kütüphanede bulabilmekteyim” önermesine
% 85 oran›nda  “kat›l›yorum” yan›t› verilmifltir. Adnan
Büyükdeniz Dijital Kütüphanesinin kullan›c›lar›n›n ço¤unlu¤u
ö¤renci oldu¤u bilinmekte. Söz konusu veriler kütüphanenin
ö¤rencilerin okul çal›flmalar›na yönelik kaynaklar› büyük
oranda bar›nd›rd›¤›n› ortaya koymaktad›r.

Çal›flmalar›m için Kat›l›yorum 51 (85,0)
gerekli kaynaklar› Karars›z›m 6 (10,0)
bu kütüphanede Kat›lm›yorum 3 (5,0)
bulabilmekteyim. Fikrim yok 0 (0)

Toplam 60 (100,0)

Tablo 9: Kaynaklar›n Yeterlili¤i

S›kl›k
(S)

Yüzde
(%)
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Kullan›c›lar›n Memnuniyeti

Kitaps›z kütüphaneler sahip olduklar› dermenin do¤as› gere¤i
yo¤un teknolojik araç ve çözümlerin kullan›ld›¤› türde bilgi
merkezleridir. Gerek yaz›l›m ve donan›m aç›s›ndan gerekse
dijital ortama uygun hizmetler aç›s›ndan kullan›c›lar›n memnun
edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla kullan›c›lar›n Adnan
Büyükdeniz Dijital Kütüphanesinde söz konusu unsurlara
yönelik memnuniyetlerini belirlemek amac›yla anket
kat›l›mc›lar›ndan dört önermeye yan›t vermeleri istenmifltir.
Yan›tlara bak›ld›¤›nda kat›l›mc›lar›n “kütüphanede kaynaklara
kolay eriflimi sa¤layan donan›m bulunmaktad›r” önermesine
% 85 oran›nda ve “kütüphane kaynaklar›na evden veya
ofisten eriflebilme imkân› bulmaktay›m” önermesine %53,3
oran›nda olumlu yan›t verdi¤i görülmektedir. Ayn› zamanda
kullan›c›lar “kullan›c›lar aç›s›ndan kütüphane uygun çal›flma
saatlerine sahiptir” önermesine % 100 oran›nda ve “eriflimini
sa¤lad›¤›m bilgilerin ç›kt›s›n› almama yard›mc› teknolojik
donan›m vard›r” önermesine de % 73,3 oran›nda kat›l›m
göstermifltir. ‹kinci önerme d›fl›nda üç önermeye kat›l›mc›lar›n
yüksek oranda olumlu geribildirimde bulunmas›, kütüphanede
kullan›c› memnuniyetinin üst düzeylerde oldu¤unu
göstermektedir.

Kütüphanede kaynaklara Kat›l›yorum 51 (85,0)
kolay eriflimi sa¤layan Karars›z›m 6 (10,0)
donan›m bulunmaktad›r. Kat›lm›yorum 1 (1,7)

Fikrim yok 2 (3,3)

Kütüphane kaynaklar›na Kat›l›yorum 32 (53,3)
evden veya ofisten Karars›z›m 14 (23,3)
eriflebilme imkan› Kat›lm›yorum 6 (10,0)
bulmaktay›m. Fikrim yok 8 (13,3)

Kullan›c›lar aç›s›ndan Kat›l›yorum 60 (100,0)
kütüphane uygun Karars›z›m 0 (0)
çal›flma saatlerine Kat›lm›yorum 0 (0)
sahiptir. Fikrim yok 0 (0)

Eriflimini sa¤lad›¤›m Kat›l›yorum 44 (73,3)
bilgilerin ç›kt›s›n› almama Karars›z›m 8 (13,3)
yard›mc› teknolojik Kat›lm›yorum 2 (3,3)
donan›m vard›r Fikrim yok 6 (10,0)

Toplam 60 (100,0)

Tablo 10: Kullan›c›lar›n Memnuniyet De¤erlendirmesi

S›kl›k
(S)

Yüzde
(%)
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Ancak kitaps›z kütüphanenin en önde hizmet alanlar›ndan
biri dijital içeri¤in yer ve zamandan ba¤›ms›z flekilde
kullan›c›n›n hizmetine sunumunu yüksek bir memnuniyet
düzeyi içinde vermek olmal›d›r. Bu bak›mdan kat›l›mc›lar›n
ikinci önermeye % 53 oran›nda kat›l›m göstermesi kütüphane
yönetiminin dijital hizmetlerini gözden geçirmesi gerekti¤ine
iflaret etmektedir. Di¤er yandan bu tür hizmetlerin
kütüphanelerde özel sektör ifl ortakl›¤›yla sürdürüldü¤ünü
ve henüz yasal sorunlar› çözülememifl bir konu oldu¤unu
da göz ard› etmemek gerekir. Kütüphanelerde dijital hizmetlerin
daha nitelikli flekilde sunulmas› konusunda ulusal düzeyde
çözümlerin oluflturulmas›na gereksinim vard›r. Örne¤in e-
kitap piyasas›n›n gelifltirilmesi, bu alanda rekabet ortam›n›n
oluflturulmas›, kütüphane yaz›l›mlar›n›n e-kitap veri tabanlar›
ile daha nitelikli bir yap› üzerinde bütünlefltirilmesi, telif
haklar› sorunun afl›lmas› gibi pek çok sorun çözülebildi¤i
ölçüde kütüphanelerde dijital hizmet sunumunda gözlemlenen
sorunlar azalt›labilecektir. Bu bak›mdan Adan Büyükdeniz
Dijital Kütüphanesi’nin söz konusu sorunlar› azaltmas›
mümkün iken, bu sorunlar›n tümünü yaln›z bafl›na çözebilmesi
olanakl› görülmemektedir.

Sonuç

Kitaps›z kütüphane, biliflim teknolojilerinin sundu¤u olanaklar
ve kullan›c›lardan gelen taleplerin geleneksel kütüphane
kurumunu biçimlendirmesi sonucunda oluflan ve dermesi
tamamen dijital içerikten oluflan kütüphane türüdür.
Kütüphaneler büyük oranda varl›klar›n› hizmete sunduklar›
dermeye borçludur. Tarih boyunca fiziksel materyal
kütüphanelerin hizmet verdi¤i temel ürünler aras›nda yer
alm›flt›r ve bu nedenle fiziksel materyalden ar›nd›r›lm›fl bir
kütüphane türü günümüz insan›n›n kula¤›na hofl
gelmemektedir. Di¤er yandan günümüzde toplumun her
alanda dijital ürün ve hizmetleri benimsedi¤i, kulland›¤› ve
talep etti¤i göz önünde bulundurulursa, kütüphanelerin
oluflan bu yeni ortama ayak uydurmalar› kaç›n›lmaz gibi
görünmektedir. Son on befl y›ld›r uygulama alan› bulan
kitaps›z kütüphane olgusunun yak›n gelecekte pek çok
örne¤ini dünyan›n her yerinde görmek olas› görülmektedir.

Araflt›rma sonucunda elde edelin bulgular ›fl›¤›nda konu ile
ilgili olarak sunulabilecek öneriler flu flekilde s›ralanabilir:
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• Kitaps›z kütüphanelerin yüzy›llard›r kütüphanelerin
varl›k nedenini belirleyen bilgi hizmetleri ekseninden
kopar›lmamas› ve toplumun bilgi gereksinimini

 karfl›lama amac›ndan sapmamas› ad›na ulusal dü-
 zeyde uygulanabilecek politikalar oluflturulmal›d›r.

• Kitaps›z kütüphanelerin toplumsal yararl›l›¤›n› daha
üst düzeye ç›karacak akademik araflt›rmalar özen-
dirilmelidir ve/veya teflvik edilmelidir.

• Sorunlara neden olmamak ve/veya yararl› olabilecek
bir olguyu s›radanlaflt›rmamak için kitaps›z kütüp-
hane modelinin asgari standartlar› saptanmal› ve 
kitaps›z kütüphane oluflturmak isteyenlerin bu
standartlara uymas› zorunlu hale getirilmelidir.

Toplumun her s›n›f›na eflit flekilde hizmet sunulabilmesi
amac›yla e-kitap altyap›s› güçlendirilmeli ve Türkçe içerikli
e-kitap veritabanlar› teflvik edilmelidir. Dolay›s›yla bu alanda
hizmet üreten her türlü araflt›rmaya, projeye ve faaliyete
destek verilmelidir. Zira Türkiye’de kütüphanelerin Türkçe
içerikli zengin bir e-kitap potansiyeline sahip olmas›, söz
konusu alana yap›lacak yat›r›mlar ile olanakl› hale
gelebilecektir.

Kitaps›z kütüphanelerin önünde duran en önemli sorun ise
telif hakk› uygulamalar›n›n kütüphane hizmetleri üzerinde
engelleyici flekilde koflullar içermesi ve ayn› zamanda konuya
iliflkin mevzuat›n farkl› yorumlamalara neden olabilecek
flekilde mu¤lak bir içeri¤e sahip olmas›d›r. Telif haklar›
konusunda genelde kütüphane hizmetlerini, özelde ise
kitaps›z kütüphaneleri ve e-kitap hizmetlerini k›s›tlay›c›
sorunlar›n ortadan kald›r›lmas›na yönelik çözümler üretilmelidir.
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Öz

‹nsanlar var oldu¤u günden bugüne bilgi edinmek için farkl›
bilgi eriflim kanallar› kullanm›fllard›r. Duvarlara çizilen
resimlerden papirüslere, kâ¤›tlardan elektronik yay›nlara
günbegün farkl› formatlarda olan bilgi eriflim kanallar›
süregelmifltir. Ça¤›m›z›n popüler bilgi eriflim kanal› da internet
ortam›nda kay›tl› olan bilgiler için kullan›lanlar›d›r. Yerel
ve metropol bölgelerde nüfus ve yaflam koflullar› fark
etmeksizin, çok say›da insan›n bilgi üretme ve bilgi yayma
organ› haline gelen sanal dünyada paylafl›lan bilgiler ve
bilgilerin gerçekli¤i, bilgilerin de¤erlendirilmesi son derece
önem arz etmeye bafllam›flt›r. Bu önem günümüzde pek çok
insan›n da bir veya birkaç kategoride kendini görebilece¤i
internet ba¤›ml›l›¤› ve buna yönelik hastal›klarla çok daha
önemli hale gelmifltir. Küçük bölgelerde yerel halk›n bilgiye
erifliminde büyük önemi olan belediye kütüphaneleri,
internette kay›tl› olan bilginin de¤erlendirilmesinde insanlara
rehberlik etmelidir. Belediye kütüphanelerinin kendilerine
ait web sitelerinde, yönlendirmeler yaparak, internet
kaynaklar›n› (resmi veya gayri resmi) kullan›c›lar›n›n nas›l
de¤erlendirmeleri gerekti¤i ile ilgili yol göstermeleri
mümkündür. Bu çal›flmada Türkiye ve di¤er ülkelerdeki
literatür tarand›ktan sonra belediye kütüphanelerinin web
sayfalar›ndan örneklerin seçilip, incelenmesinin ard›ndan,
belediye kütüphanelerinin hizmet verdi¤i kesimi internet
üzerinde arama yaparken web sayfalar›nda nas›l
yönlendirdikleri ve internet üzerinde elde ettikleri bilgileri
de¤erlendirme sürecine nas›l etki ettikleri, var olan ve var
olmas› gereken uygulamalar ile ilgili teorik bilgi verilmifltir.
Çal›flmada webdeki bilgileri de¤erlendirme sürecinde
kriterlerin neler olabilece¤i saptanm›flt›r. Sonras›nda internette
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Girifl

Bilgi toplumu olma yolunda internet kullan›m› gün geçtikçe
artmaktad›r. Ev ve ifl yerlerinde internet olmadan çal›flman›n
mümkün olmad›¤› bir döneme ad›m atm›fl bulunmaktay›z.
Bunlara ek olarak cep telefonlar›nda internetin kullan›m› ise
hayat›m›z›n hemen her an›nda, a¤ üzerinden insanlar›n
birbirleriyle iletiflimini olanakl› hale getirmifltir. ‹nternet
kullan›m›n›n yo¤unlaflmas›, avantajlar›n yan› s›ra dezavantajlar›
da beraberinde getirmektedir. Hangi kanal arac›l›¤›yla olursa
olsun insano¤lunun her zaman bilgiye ihtiyac› ve merak›
vard›r. Günümüzde internetin kullan›m›, bu açl›¤› doyurma
konusunda görevi en h›zl› yerine getiren araçt›r. Bu yo¤un
iletiflimin temelinde bilgiye eriflmek iste¤inin yatt›¤› söylenebilir.
Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, yaln›zca bilgiye
eriflmek de¤il, eriflilen bilginin do¤rulu¤unun ve güvenirli¤inin
de¤erlendirilmesinin daha da önemli oldu¤udur. Günümüzde
k›rsal ya da metropol bölgeler aras›nda say›sal uçurum
ba¤lam›nda bilgiye eriflme konusunda her ne kadar farkl›
eriflim ortamlar› kullan›lsa da, bilgi teknolojilerinin ve internetin
olmad›¤› bölgeler hemen hemen hiç denecek kadar azd›r.
Halk yediden yetmifle hem daha h›zl› ve kolay, hem de
popüler olan bir yöntem olarak internet üzerinden bilgiye
eriflmeyi tercih etmeye bafllam›flt›r. Türkiye’de de halk›n›n
yüksek e¤itim alma oran› daha düflük olan bölgelerden,
yüksek e¤itim alan birey oran›n›n daha yüksek oldu¤u
bölgelere kadar her yerde belediye kütüphaneleri halka yön
gösterici nitelikte olmal›d›r. Özellikle k›rsal bölgelerde yaflayan
halk›n, edinilen bilgilerin do¤rulu¤unu de¤erlendirme ve
bilgiye daha elefltirel ve seçici bir flekilde yaklaflmalar›
konusunda yönlendirilmeleri gerekti¤i düflünülebilir. Büyük
küçük demeksizin, maddi gelirleri farkl›l›k gösterse bile her
insan›n teknolojiyle bir flekilde ba¤› oluflmufl durumdad›r ve
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var olan eksik veya yanl›fl bilgilerin varl›¤›n›n bir sonucu
olarak ortaya ç›kan bilgi kirlili¤i ve bilgiyi de¤erlendirme
konusunda, bilgi ve/veya enformasyon yöneticilerinin belediye
kütüphanesi kullan›c›lar›nda fark›ndal›k oluflturmak için
webdeki bilgi hizmetlerinde hangi noktalarda yol göstermeleri
gerekti¤i ortaya konmaktad›r.

Anahtar Kelimeler:  Bilgi kirlili¤i, internetteki bilginin
de¤erlendirilmesi, internet ba¤›ml›l›¤›, internette eksik bilgi,
internette yanl›fl bilgi.
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insanlar a¤›rl›kl› olarak bilgi edinmek için interneti
kullanmaktad›r. Bu sebepten, yerel halk›n bilgi edinmesi
konusunda büyük bir araç olan belediye kütüphaneleri
bilgiye eriflim sürecinde fiziksel ortamda bilgi hizmeti vermenin
yan› s›ra, web üzerinden internet kaynaklar› arac›l›¤›yla
hizmet verdikleri bölgelerin yerel belle¤ini oluflturarak
kullan›c›lar›na h›zl›, güvenilir, bilimsel ve bilgi hizmeti
sunmay›; hizmet verdikleri kesimi bilgilendirmeyi ve
bilinçlendirmeyi amaçlamaktad›r. ‹nternet üzerinde resmi
ve/veya resmi olmayan kaynaklar arac›l›¤›yla paylafl›lan
bilginin ne flekilde de¤erlendirilmesi gerekti¤i, o yörenin
temel bilgi ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktan sorumlu olan belediye
kütüphanelerince yerine getirilmelidir. ‹ngiltere, ABD ve
Avrupa’daki milli kütüphaneler ve üniversite kütüphanelerinin
hemen hemen hepsinde kütüphane web sayfalar›nda
araflt›rmac›lar için internet kaynaklar›n› de¤erlendirme ile
ilgili bilgi verilmektedir. Yurt d›fl›ndaki belediye kütüphaneleri
olarak de¤erlendirebilece¤imiz halk ve flehir kütüphanelerinin
web sayfalar›nda internet kaynaklar›n› de¤erlendirme ile ilgili
herhangi bir alana rastlan›lamam›flt›r. Türkiye’de üniversite
kütüphanelerinin web sayfalar›nda bile internetteki bilginin
de¤erlendirilmesi/internet kaynaklar›n›n de¤erlendiril-
mesi/webdeki kaynaklar›n de¤erlendirilmesi ile ilgili bir alan
bulunmazken; bu yap› yüksek e¤itim alma oran› düflük olan
k›rsal bölgelerdeki insanlar için belediye kütüphanelerinin
web sayfas›nda kesinlikle dikkat çekecek bir flekilde
paylafl›lmas› gereken bir bilgidir. Çünkü dijital ça¤da insanlar
her türlü bilgiye eriflmek için interneti kullanmay› büyük
kolayl›k olarak görmektedirler. ‹nsanlar gerek günlük olaylarla
ilgili bilgi edinirken, gerekse bilimsel çal›flmalar› s›ras›nda
derin araflt›rmalar yaparken dünyan›n her yerinden bilgi
edinebilmektedirler. Bu sebeple elektronik kaynaklar
arac›l›¤›yla bilgi edinirken yap›lan de¤erlendirme son derece
önem arz etmektedir.

Elektronik Bilgi Kaynaklar›n›n Kullan›m›

Geleneksel diye nitelendirebilece¤imiz bas›l› bilgi kaynaklar›n›n
yerini gün geçtikçe elektronik bilgi kaynaklar› almaya
bafllam›flt›r. Yo¤unlukla kullan›lan bas›l› kaynaklar aras›nda
sayabilece¤imiz bibliyografya, sözlük, ansiklopedi, kitap,
dergi, broflür, tez, rapor, sempozyum bildirileri, makaleler
ve benzerlerinin yan›nda günümüzde elektronik kitaplar,
veri tabanlar›, web siteleri, sosyal platformlar, forumlar, aç›k
arflivler, mailler, cep telefonu mesajlar› vb. elektronik kaynaklar;
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bilgi üretim, paylafl›m ve eriflim ortamlar› olarak hayat›m›z›n
merkezine yerleflmifl durumdad›r. Elektronik kaynaklar›n
günümüzdeki çevrimiçi olarak yo¤un kullan›m›, bilgiye
eriflimde ilk tercih edilenin internet oldu¤u anlam›na
gelmektedir. Bilgiye ulaflmak için kullan›lan bilgi yay›m
organlar›ndan olan radyo, televizyon ve bas›l› yay›nlardan
sonra günümüzün en önemli bilgi yay›m organ› internet
haline gelmifltir. Tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de
internet ve bilgisayar kullan›m oran› h›zla artmaktad›r. TÜ‹K’in
yapt›¤› araflt›rmaya göre 2004 y›l›ndan 2015 y›l›na kadar
geçen süreç içerisinde internet ve bilgisayar kullan›m›;
çal›flanlarda %20-30’lardan %70-80’lere ulafl›rken,
çal›flmayanlarda ise bu oran 2004’te %10’u geçmezken 2015’te
%50’yi bulmufltur  (Türkiye ‹statistik Kurumu [TÜ‹K], 2015).
Özellikle çal›flanlar›n ve e¤itim-ö¤retimine devam edenlerin
internet ve bilgisayar› oldukça yo¤un kullanmas›, bilgiye
eriflim konusunda tercih edilen yay›n organ›n›n art›k internet
oldu¤unun bir kan›t› olarak görülebilir.

H›zl› ve an›nda iletiflim teknolojilerinin geliflimi, internetin
kullan›m›, iletiflimin teknoloji yoluyla etkili bir flekilde
kullan›lmas›na sebep olmufltur (Bozkurt, 2013, s.690). Yo¤un
bir biçimde kullan›lmaya bafllayan bu teknoloji devrimi ile
bilgi gereksinimini karfl›lamak isteyen kullan›c› profilinde de
baz› farkl›l›klar ortaya ç›km›flt›r. Teknolojiyi sonradan
benimseyenler (göçmenler)  teknolojiyle do¤up büyüyenler
(yerliler) olmak üzere iki farkl› nesil ortaya ç›km›flt›r (Bozkurt,
2014, s. 514). Dijital yerlilerden dijital göçmenlere kadar
hemen herkesin elinde ak›ll› telefonlar›n bulunmas›, pek çok
bireyin kiflisel bilgisayar, dizüstü bilgisayar ya da tablete
sahip olmas› ve uygun fiyatla dünyan›n neredeyse her
yerinden internete eriflilebilir durumda olmas›, insanlar›
interneti yo¤un kullanmaya özendirmektedir. ‹letiflimin, bilgi
ve iletiflim teknolojileri arac›l›¤›yla h›zlanmas›, bilgiye çabuk
eriflilmesine; sürekli yeni bilginin üretilmesi ise güncel bilginin
raf ömrünün k›salmas›na neden olmakta ve günümüz bireyleri
sürekli olarak yo¤un bilgiye maruz kalmaktad›r (Bozkurt,
2013, s.690). Bilgi ve iletiflim teknolojileriyle internetin yo¤un
kullan›m› baz› yeni terimlerin ortaya ç›kmas›na da yol açm›flt›r.
Örne¤in, Prensky dijital yönden güçlendirilmifl insan›n belki
“Homo Sapiens Digital”, yani dijital insan, olarak
adland›r›labilece¤ini söylemektedir (Pensky, 2009, s.2). Peki
ama dijital güçlülük nedir? Bu durum dijital ortamlar› ve
cihazlar› yo¤un kullanmak m›, maksimum kullan›mda do¤ru
ve etkin kullanmak m›d›r? Bu nokta çal›flmam›z›n di¤er
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yönleriyle birlikte ele al›nd›¤›nda daha yerine oturacakt›r.
‹nternette do¤ru bilgi üretmek ve paylaflmak, do¤ru bilgiye
eriflmek ve bilginin do¤rulu¤unu de¤erlendirebilmek son
derece önem arz etmektedir. Sanal dünyada yanl›fl bilginin
bilerek ve/veya bilmeyerek paylafl›lmas› bireysel ya da
toplumsal problemlere neden olabilmektedir. ‹nternetin do¤ru
kullan›lmamas›; afl›r› internet kullan›m›yla ilgili gerekli
tedbirlerin al›nmamas› ve internet okuryazarl›¤› konusunda
yeterlili¤in olmamas›; fiziksel, davran›flsal ve psikolojik baz›
olumsuz durumlar› ortaya ç›karabilmektedir. Bu yüzden hem
afl›r› internet kullan›m›n›n hem de özellikle yanl›fl internet
kullan›c›s› olman›n önüne geçmek gerekmektedir.

Belediye Kütüphaneleri ve ‹nternet

Belediye kütüphaneleri yerel halk›n zaman geçirmek; gazete
okumak, dergilere göz atmak; çocuklar›n ise kitap ödünç
almak ya da okumak, ödevlerini yapmak ve araflt›rmalar›n›
yapmalar› için kulland›klar› mekânlard›r. Bu kütüphaneler,
metropol bölgelerde bu faaliyetlerinin yan›nda daha farkl›
amaçlarla, daha farkl› kullan›c›lara da hizmet vermeyi
hedefleyen yerlerdir. Yukar›da da bahsetti¤imiz gibi bilgi
teknolojileri ve internetin geliflmesiyle beraber insanlarda
internetten bilgi edinme al›flkanl›¤› do¤mufl ve genelde daha
çok tercih edilen yöntem olmufltur. Bu süreçte belediye
kütüphanelerinin de internet kaynaklar›ndan bilgi edinen
kullan›c›lar için hizmet anlay›fllar›n› revize etmeleri
gerekmektedir.

Türkiye’de 700’den fazla “Belediye Kütüphanesi” olarak
nitelendirilmifl belediyelere ait kütüphane bulunmaktad›r.
Bunlardan çok az›n›n tam olarak yerel halk›n ihtiyaçlar›n›
karfl›layabilecek boyutta belediye kütüphanesi oldu¤unu
söylemek mümkündür. Ancak belediye kütüphanelerinin
yerel bir toplulu¤un ortak bilgi ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
amac›yla hizmet vermesi gerekti¤i ve daha aktif bir flekilde
kullan›lmas› gerekti¤i herkes taraf›ndan bilinmektedir. Belediye
kütüphanelerinin daha aktif kullan›lmaya bafllanmas› halka
da bilgiye eriflme, bilgiyi kullanma ve de¤erlendirme
konusunda daha fazla yard›mc› olacakt›r. Böyle bir durum,
insanlar›n internet üzerinden bilgi edinme davran›fl›n›
etkileyecek kütüphane web sitelerinin yeterlili¤i ile yak›ndan
ilgilidir. Türkiye’de belediye kütüphaneleri incelendi¤inde
çok az say›da belediye kütüphanesinin kendisine ait bir web
sitesi bulundu¤u görülmektedir. Bunlar›n bafl›nda gelenler;
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Karabük Zübeyde Han›m ‹l Halk Kütüphanesi (Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›), Buca Belediyesi Halk Kütüphanesi (Buca
Belediyesi), Antalya Büyükflehir Belediyesi Do¤an H›zlan
Kütüphanesi (Antalya Büyükflehir Belediyesi), Konya
Büyükflehir Belediyesi Koyuno¤lu fiehir Müze ve Kütüphanesi
(Konya Büyükflehir Belediyesi), Pursaklar Belediyesi fiehir
Araflt›rmalar› Kütüphanesi (Pursaklar Belediyesi), ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi Atatürk Kitapl›¤› (Kültür Daire Baflkanl›¤›
Kütüphane ve Müzeler Müdürlü¤ü) ve Nilüfer Belediyesine
ait Demirci Kütüphanesi (Nilüfer Belediyesi) ve Nilüfer
Belediyesi fiiir Kütüphanesi (Nilüfer Belediyesi)’dir. Söz
konusu kütüphaneler bulunduklar› bölgenin yerel halk›na
bilgi hizmeti sunman›n ötesinde bilimsel nitelikte genel ve
özel konularda araflt›rma yapmak isteyen kullan›c›lara hizmet
vermeyi amaçlamaktad›r. Örne¤in, Pursaklar Belediyesi
Kütüphanesi bir flehir araflt›rmalar› kütüphanesi olarak lisans
ve lisansüstü e¤itim alm›fl/almakta olan ö¤renciler,
akademisyenler, flehir yöneticileri, gazeteciler, araflt›rmac›-
yazarlar ve flehir üzerine araflt›rma yapmak isteyen kullan›c›lara
hizmet vermektedir (Pursaklar Belediyesi). ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi Atatürk Kitapl›¤› da yine Türkiye’nin oldukça
kaliteli hizmet sunan belediye kütüphanelerinden biridir.
Dermesi, kullan›c› hizmetleri ve web sitesiyle Türkiye
genelindeki belediye kütüphanelerinden farkl› oldu¤unu
ortaya koymaktad›r. Nilüfer Belediyesi de farkl› konularda
hizmet sunan kütüphaneleri ile ön plana ç›kan belediye
kütüphanelerimizden biridir. Verdi¤i hizmetlerle halk
kütüphanesi, hatta bir üniversite kütüphanesi gibi ifllevleri
yerine getirmeyi amaçlayan bu kütüphane; hem sosyal hem
de bilimsel yönden çeflitli etkinlikler gerçeklefltirmektedir.
Örnek verilen bu kütüphanelerin yapt›klar› etkinlikler,
dermeleri, verdikleri fiziksel ve elektronik hizmetler yan›nda
web siteleriyle de di¤er belediye kütüphanelerine örnek
olabilecek niteliktedir. Ankara’ya bakt›¤›m›zda, Büyükflehir
Belediyesine ait oldu¤u bilgisi belediyenin web sitesinde
verilen Mutlu Kültür Merkezi Kütüphanesi, Hüseyin Gazi
Ahmet Ayçiçek Kütüphanesi ve Han›mlar Lokali Kütüphane-
lerinin ise kendilerine ait bir web siteleri dahi bulunmamaktad›r
(Ankara Büyükflehir Belediyesi, 2016).

‹ngiltere, ABD ve Avrupa ülkelerinde halk kütüphanelerini,
flehir kütüphanelerini ve küçük yerleflim bölgelerindeki
kütüphaneleri, belediye kütüphaneleri olarak de¤erlendirmek
mümkündür. Yurtd›fl›ndaki kütüphanelerden Berlin Public
Library (Berlin Public Library), Warsaw Community Public
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Library (Warsaw CommunityPublic Library), Vienna Public
Library (Vienna Public Library), Zentral- und Landesbibliothek
Berlin (Zentral- und Landesbibliothek Berlin), Toronto Public
Library (Toronto Public Library) kurumlar›n› belediye
kütüphaneleri belediye kütüphaneleri olarak örnek
gösterilebilir. Sayd›¤›m›z bu kütüphanelerin web siteleri
incelendi¤inde Türkiye’deki bir üniversite kütüphanesine
eflde¤er hizmetler sunduklar› anlafl›lmaktad›r. Dermeleri,
verdikleri fiziksel ve elektronik hizmetler, kataloglar› ve
güncellemeleri aç›s›ndan nitelikli hizmet veren bu
kütüphanelerin web sitelerinde internet kaynaklar›n›
de¤erlendirme ile ilgili özel bir alan bulunmad›¤› görülmektedir.
Oysaki günümüz bilgisayar ve iletiflim teknolojilerinin h›zla
geliflmesiyle birlikte günlük ve/veya bilimsel bilgilerin bile
internet üzerinden eriflilmesi söz konusudur. Kütüphaneler
fiziksel ortamda do¤ru bilgiye nas›l eriflilece¤i konusunda
kullan›c›lar›n› yönlendirdi¤i gibi, internet üzerinden genel
bilgi edinme (gazete haberleri, sosyal medya haberleri vb.)
veya araflt›rma yapt›klar› konularda bilgi sahibi olma (lisans
ve lisansüstü e¤itimlerde, bilimsel araflt›rmalar vb.) konusunda
da kullan›c›lar›na bilgi kaynaklar›ndaki bilgiyi de¤erlendirme
konusunda yol gösterici rolü üstlenmelidir.

Yurt d›fl›nda web sitelerinde ‹nternet kaynaklar›n›n
de¤erlendirilmesi ve bu yönde oluflturulmufl kriterlere yer
veren örnek kütüphaneler olarak: George Town University
Library (George Town University), University of Illinois at
Urbana –Champaign (University of Illinois at Urbana –
Champaign), Lee College Library (Lee College Library), Online
Library Learning Center (Online Library Learning Center),
Virginia Tech University Libraries (Virginia Tech University
Libraries), UC Berkeley Library (UC Berkeley Library), Library
of Congress (Library of Congress) gibi kütüphanelerin web
sitelerinde farkl› bafll›klar›n alt›nda webdeki/internetteki bilgi
kaynaklar›n› de¤erlendirme ile ilgili kriterler belirlenmifltir.
Bu kriterlere özellikle kütüphanenin sayfas›nda yer verilme
sebebi, araflt›rmalar› için internetten edindikleri bilgiyi
kullananlar›n, hangi kayna¤›n daha do¤ru bilgiyi içerdi¤ini
sorgularken elefltirel yaklaflmalar›n› sa¤lamakt›r. Bunu yaln›zca
bilimsel araflt›rma ve çal›flmalarda de¤il, günlük hayatta
gereksinim duyulan bilgiler için de söz konusudur. Halka
hizmet vermesi beklenen flehir, halk ve belediye
kütüphanelerinin de hitap ettikleri kullan›c›lar›n alg›s›na,
ilgisine ve ihtiyac›na yönelik olarak, internet kaynaklar›n›
de¤erlendirmeyle ilgili rehberlik hizmeti sunmalar›
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gerekmektedir. Bunu da, halk›n dikkatini çekebilecek haberler,
örnekler ve yaz›lar eflli¤inde web sitelerindeki yönlendirmeler
ile yapmal›d›rlar.

‹nternette Bilgi Kirlili¤i

‹nternet kaynaklar›ndaki bilgiyi kullan›rken dikkat edilmesi
gereken en önemli husus, bilginin do¤rulu¤unun
de¤erlendirilmesidir. Çünkü bu s›n›rs›z bilgi y›¤›n›n›n içinde
çok say›da do¤ru olmayan bilgi de bulunmaktad›r. Bu bilgiler
bilinçli veya bilinçsiz bir flekilde paylafl›lmaktad›r. Paylafl›lan
bu yanl›fl bilgilerle oluflan bilgi kirlili¤i ise sahtekârl›¤a,
savafllara, hatta ölümlere bile yol açabilmektedir. Tarihsel
olarak bak›ld›¤›nda, yan›lt›c› bilgilendirmenin net bir bafllang›ç
tarihine ulaflmak güçtür (Arma¤an, 2003, s.184). The
Independent muhabiri Rupert Cornwell, yazd›¤› yaz›larda,
ABD’nin so¤uk savafl ve sonras› y›llarda dezenformasyonu
kullanarak nas›l etkili olabildi¤ine de¤inmektedir. Yazar bir
yaz›s›nda flöyle söylemektedir (Rupert, 2002):

“ABD 'dezenformasyon ‘un en 'görkemli' örne¤ini Körfez
Savafl› öncesi sergiliyor. 1990'da George Bush, ABD
Kongresi'nde 15 yafl›ndaki bir Kuveytli k›z› konuflturuyor.
Genç k›z, Kuveyt'i iflgal eden Irakl› askerlerin kuvözlerdeki
prematüre bebekleri nas›l ç›kar›p öldürdüklerini, sonra da
bu kuvözleri Ba¤dat'a götürdüklerini anlat›yor. Bu dehflet
verici hikâyenin Bush'un harekâta onay almas›nda etkili
oldu¤u biliniyor. Sonradan bu k›z›n Kuveyt'in kiralad›¤›
Amerikal› bir halkla iliflkiler flirketi taraf›ndan bulundu¤u,
Kuveytli bir diplomat›n k›z› oldu¤u ve hikâyesinin de yalandan
ibaret oldu¤u ortaya ç›k›yor."

‹nternette paylafl›lan bilgilerin bilinçli ya da bilinçsiz bir
flekilde bilgi kirlili¤i yaratabilece¤ine emsal oluflturabilecek
bir an›s›n› ünlü köfle yazarlar›m›zdan biri olan Do¤an H›zlan,
52. Kütüphane Haftas›’ndaki köfle yaz›s›nda okurlar›yla
paylaflm›flt›r (H›zlan, 2016).

“…Kütüphaneleri savundu¤umuzda, hemen ard›ndan gelen
itirazlar› siz de bilirsiniz: fiimdi internet var. Yaz›l› bir
kaynakta s›namas› yap›lmayan bilgilerin pek çok kifliyi nas›l
yan›ltt›¤›n›n örnekleri saymakla bitmez. ‹nternette dolaflan
as›ls›z bilgilerin nelere yol açt›¤›n›n örneklerinden birini
yine yazmal›y›m. Bir gün e-postama Gabriel Garcia
Marquez’in ‘Veda Mektubu’ adl› bir metin geldi. Yazar›n
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temsilcisi Carmen Balcells’i (topra¤› bol olsun) tan›yordum,
hemen arad›m. Marquez’in böyle bir metninin olmad›¤›n›
söyledi. Ertesi gün durum flöyleydi. Hürriyet hariç birçok
gazetede bu mektup yay›nlanm›flt›. Y›llar sonra yazar
hakk›nda inceleme yapacaklar, sadece internet bilgisiyle
yetinirse bu olmayan mektuptan da yararlanacakt›r. Bir kez
de Metin Üstünda¤’›n fliiri Behçet Necatigil’in fliiri diye aylarca
internet sitelerinde dolaflm›flt›…»

Yanl›fl bilginin paylafl›lmas› örnekleri say›ca oldukça fazlad›r
ve daha da önemlisi insanlar›n bu bilgilere inanmas› dünyay›
yerinden oynatabilecek güce sahip oldu¤udur. Bilgi kirlili¤inin
artan bilgi birikimi ve internetin yayg›n kullan›m›yla daha
da büyüyen bir problem haline geldi¤i aç›kça ortadad›r. Son
y›llarda da dünyada ve Türkiye’de bu kavramla ilgili çeflitli
tespitler ve araflt›rmalar yap›lmaktad›r. Örne¤in sosyal medya
üzerinden yay›lan bir tak›m günlük haberlerin do¤ru bilgi
içermemesi nedeniyle çok say›da insan›n hayat› tehlikeye
at›lmaktad›r. Bu sebeple 7-8 May›s 2015 tarihinde ‹stanbul’da
düzenlenen 5. G›da Güvenli¤i Kongresi’nde gündeme getirilen
konulardan biri de g›dalarla ilgili sosyal medyada var olan
bilgi kirlili¤i olmufltur. Kongrenin sonuç bildirgesinde g›dada
bilgi kirlili¤i için yasal düzenleme talebinde bulunulmufltur.
“Bilgi kirlili¤i ile mücadelede, bilim odakl› yasal düzenlemelere
ihtiyaç vard›r.” Denilmifltir (G›da Hatt› “G›da Bilgi Platformu”,
2015). Yine kimi web sitelerinde insanlar kand›r›larak; maddi
ve manevi zarara u¤ratacak aldat›c› bilgiler paylafl›lmaktad›r.

Faydas› olmayacak ürünlerin yüksek mebla¤larda internet
üzerinden sat›fl› ya da ürün sat›n alan birine, ekranda görünen
üründen farkl› bir ürün gönderilmesi vb. do¤ru olmayan
bilgilerin bir hayli artt›¤› ortaya koymaktad›r. Lefebvre bir
çal›flmas›nda dezenformasyon olgusunun tarih boyunca
bilginin sahtelefltirilmesi olarak var oldu¤unu belirtmektedir.
Etnik çat›flmalar, yap›lanlar için günah keçisi ç›kartma, güçlü
kiflilerin yapt›klar› için medya deste¤i yaratma gibi noktalarda
dezenformasyonun çok eskilerden beri kullan›ld›¤›n›
belirtmektedir. Bunun yan›nda bilgi ve iletiflim teknolojile-
rindeki geliflme ve yayg›nl›k artt›kça bilginin sahtelefltirilmesinin
de daha kolay bir hale geldi¤ini, daha büyük kitlelere bu
bilginin ulaflt›r›labildi¤ini söylemektedir (Lefebvre, 2008, 605).
Rupert Cornwell’in örne¤i verilen ABD’nin so¤uk savafl ve
sonras› y›llarda yaflanan olay da bu durumu kan›tlamaktad›r
(Rupert, 2012). K›sacas› yanl›fl bilgi ve yanl›fl bilginin kas›tl›
ve/veya kas›t olmaks›z›n yay›lmas› hep olmufltur ancak
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internet üzerindeki bilgi ak›fl›n›n ve paylafl›m›n h›z ve yo¤unluk
aç›s›ndan fazlas›yla artmas› bu durumu daha tehlikeli bir
hale getirmektedir.

Bilgi ça¤›nda internet ortam›nda “flehir efsaneleri” diyebi-
lece¤imiz, büyük bir h›zla yay›lan yan›lt›c› bilgilerin önüne
geçmek için kamu bilinci oluflturman›n yollar› aranmaktad›r.
Ancak her ne kadar internetteki dezenformasyonun önüne
geçilmek istenmesi belirtilse de “flehir efsaneleri” hala çeflitli
formatlarda (aldat›c› web siteleri, ve e-posta yoluyla vb.)
yay›lmaya devam etmektedir (Mohammed, 2012, s.74).

Türkçe ’de dezenformasyon (Fr. Désinformation) olarak
tan›mlanan bilgi kirlili¤i; Dil Kurumu’nun Yabanc› Sözlere
Karfl›l›k K›lavuzu’nda, bilgiyi çarp›tma, kifliyi veya kurumu
herhangi bir konuda bilinçli olarak gerçe¤i sapt›rarak yanl›fl
bilgilendirme olarak tan›mlanm›flt›r (Türk Dil Kurumu [TDK]).
Buna ek olarak her ne kadar bu tan›mda yer almasa da
literatürde bireylerin do¤rulu¤undan emin olmadan bilinçsizce
paylaflt›klar› yanl›fl bilgiler de bulundu¤u ortadad›r. Hernon
ise "Disinformation and Misinformation through the Internet:
Findings of an Exploratory Study" isimli makalesinde
dezenformasyonu, yanl›fl bilgi dürüst hatalar (Misinformation)
ya da yanl›fl yönlendirmek veya kand›rmak için kas›tl› olarak
yanl›fl bilgiyi ortaya koymak (Disinformation); fleklinde
belirtmifltir (Hernon, 1995, s. 134). Türkçe’ye dezenformasyon
sözcü¤ü Frans›zca’dan gelmifltir. Ar›kan çal›flmas›nda;
enformasyon kirlili¤inin iki temel bileflenden olufltu¤unu;
‘misenformasyon’, yani gizli veya art niyet olmaks›z›n eksik
veya hasarl› bilgi ve ‘dezenformasyon’, yani kötü niyetli
olarak ortaya sürülen yanl›fl, çarp›t›lm›fl, tutars›z veya eksik
bilgi oldu¤unu belirtmifltir (Ar›kan, 2009, s.18)

Bilgi bilim alan› ile ilgili önemli bir kaynak olan ODLIS
(Online Dictionary of Library and Information Science)’de
disinformation, ço¤unlukla farkl› eylem ve görüfle sahip
olanlar› kand›rarak do¤ru olmayan bilgileri yaymak; d›fl
iliflkilerde ve askeri çat›flmalarda düflman› yan›ltmak için
kullan›lan bir teknik oldu¤u belirtilmifltir (Reitz, 2004-2014).
Disinformation ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda; Misinformation teriminin
sözlük anlam›n›n yine hatal› ve yanl›fl bilgi verme oldu¤u
fakat kas›tl› veya kas›t olmadan yanl›fl bilgilendirme olarak
tan›mland›¤› görülmektedir (Reitz, 2004-2014). Bu iki kavram
aras›nda büyük bir fark olmaks›z›n bilgi kirlili¤ini temsil
ettikleri bir gerçektir.
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Yap›lan araflt›rmalar genellikle Google, Yahoo, Bing gibi
arama motorlar›ndan bilgiye ulafl›ld›¤› yönündedir. Bu arama
motorlar› belirli kriterleri kullansa da bilginin do¤rulu¤unu
ve eksikli¤ini test etmemektedir. Bizim beklentimiz internet
üzerinden ulafl›lan bilgilerin eksik ya da tam oldu¤unun
anlafl›labilmesidir. Özellikle gençler ve çocuklar üzerinde
belirgin bir flekilde etkisini gösterdi¤i düflünülen internetin
olumsuz etkileri, belki de ilerleyen süreçte her biri tüm dünya
taraf›ndan resmi olarak kabul görmüfl hastal›klar olarak
de¤erlendirilecektir.

‹nternet Hastal›klar› ve ‹nternetin Olumsuz Etkileri
‹nternet Ba¤›ml›l›¤›

‹nternetin hayat›m›zda yads›namayacak olumlu yönleri
olmas›na karfl›n bilgi kirlili¤i nedeniyle olumsuz etkilerinin
oldu¤u da bir gerçektir. ‹nternet kullan›m›n›n yo¤unlu¤u ve
getirdi¤i kolayl›klar beraberinde baz› rahats›zl›klar› da gündeme
getirmifltir. ‹nternet ba¤›ml›l›¤› ve iliflkili olarak ortaya ç›km›fl
baz› olumsuz durum, davran›fl ve al›flkanl›klar› internet
hastal›klar› dahilinde ele almak mümkündür. ‹nternet
ba¤›ml›l›¤›, internetin afl›r› kullan›m›n›n do¤al bir sonucunda
ortaya ç›km›flt›r. Belki elle tutulur gözle görülür somut bir
hastal›k olmad›¤›ndan, belki de flimdiye nazaran eski tarihte
internetin daha az yayg›n olmas›ndan kaynakl› olarak, internet
ba¤›ml›l›¤› ile ilgili ilk söylemler çok ciddiye al›nmam›flt›r.
1995’de psikiyatrist Ivan Goldberg PsyCom.net’te esprili bir
ileti yay›nlam›flt›r. ‹letide konu ilgili semptom flu flekilde
tan›mlam›flt›r (Perdew, 2014, s.25). “‹nsanlar›n bilgi edinme
konusunda kendilerini tatmin etmek için internette harcad›klar›
zaman›n miktar›n› belirgin bir biçimde art›rma gereksinimidir.”
(Wallis, 1997, s.28). Bu düflünce ve söylem kimileri taraf›ndan
vesvese ya da saçmal›k olarak nitelendirilmifl olsa bile
gelecekte ciddi bir tehlikenin insanlara verece¤i zarar› öngören
bir ses olmufltur (Perdew, 2014, s.26). ‹nternet hastal›klar›
ve internet ba¤›ml›l›¤›yla ilgili ilk çal›flmalar› yapt›¤› bilinen
isimlerden biri olan Kimberly Young da 1996 y›l›nda baz›
tespitlerde bulunarak teknolojinin yeni bir formu olan bu
yeni hastal›¤›n ortaya ç›kt›¤›n› ortaya atm›fl ve internet
ba¤›ml›l›¤›n› dürtü kontrol bozuklu¤una benzetmifltir (Aktaran:
Perdew, 2014, s.26).

‹nternet ba¤›ml›l›¤› günümüzde hala ABD’de resmi bir hastal›k
olarak kabul görmüfl de¤ildir. Her ne kadar resmiyet
kazanmam›fl olsa bile internet ba¤›ml›l›¤›n›n insanlar›n



299

yaflam›n› olumsuz yönde etkileyece¤i kabul edilmeye
bafllanm›flt›r. ABD ve Avrupa'daki araflt›rmalar afl›r› bilgisayar
kullan›m›n›n sosyal, psikolojik ve nörolojik problemlerle
sonuçlanarak nüfusun yüzde 8.2’si gibi bir kesimi
etkileyebilece¤ini göstermektedir (Cash, Rae ve Steel, 2012,
s. 292). Amerika internet kullan›m›nda en büyük yo¤unlu¤un
yafland›¤› ülke diyebilece¤imiz bir durumdad›r ancak, hala
yeterli uygunlukta olmad›¤› düflüncesiyle internet ba¤›ml›l›¤›,
ba¤›ml›l›k türlerinden herhangi birinin alt›nda kendine yer
edinememifltir. Amerikan Psikiyatri Derne¤i (APA); 2013
y›l›nda yay›nlanan Mental Bozukluklar›n (DSM-5) Tan›sal ve
‹statistiksel El Kitab›n›n beflinci bask›s›nda internet ba¤›ml›l›¤›n›
bir ruhsal bozukluk olarak tan›mlamamaktad›r (American
Psychiatric Association [APA], 2013, s.795). Amerikan Psikiyatri
Derne¤i Psikiyatri ile ilgili hastal›klar› tan›mlad›¤› yay›nlar›n
yetkesi birçok ülke taraf›ndan do¤ru kabul edilebilir
konumdad›r. 2013 y›l›nda ç›karm›fl oldu¤u bu edisyon ise
psikiyatrinin incili olarak kabul görülmektedir (Dhar, 2013).
Her ne kadar resmi olarak otorite olarak kabul edilebilen bir
yay›n taraf›ndan internet ba¤›ml›l›¤› bir hastal›k olarak
nitelendirilmese de internete olan ba¤l›l›¤›n gelecekte insanlar›
fazlas›yla etkileyebilece¤i gerçe¤ini görmek pek de zor
de¤ildir.

ABD’de internet ba¤›ml›l›¤›n›n hastal›k olarak kabul
edilmemesinin aksine Güney Kore’de internet ba¤›ml›l›¤› ve
benzeri durumlar son derece ciddiye al›nmaktad›r ve çeflitli
uygulamalarla bu ba¤›ml›l›¤›n önüne geçmek için tedbir
almaya çal›flmaktad›r. Örne¤in, Güney Kore’de çocuklar›n
disiplinini sa¤layabilmek için gönderildikleri “sözde acemi
birlik” olarak bilinen, askeri bir yap›ym›fl gibi gösterilen kamp
fleklindeki merkezler bulunmaktad›r. ‹nternet ba¤›ml›l›¤›
oldu¤u düflünülen çocuklar ya bu birliklere ya da dan›flma
merkezlerine gönderilmektedir (Perdew, 2014, s.12). Çocuklar›
koruma amac›yla hem aileler hem de hükümet taraf›ndan
fiziksel ve psikolojik olarak ciddi rahats›zl›klara sebep
olabilece¤i düflünülen internet kullan›m›yla ilgili bir yasa
ç›kar›lm›flt›r. Nisan 2011’de ç›kar›lan bu yasa Güney Kore’de
Çocuk Koruma Yasas›’n›n bir parças› olarak Parlamento’dan
geçmifltir.  Yasaya göre Çevrimiçi Oyun Kapatma (The Online
Game Shutdown) olarak ifade edilen bölümde 18.00’dan
06.00’a kadar 16 yafl ve alt› çocuklar için oyun merkezlerinin
k›s›tlanmas›n› getirilmifltir (Perdew, 2014, s.12). Böylelikle
çocuklar›n bilgisayar, telefon, tablet bafl›nda vakit geçirmeleri
önlenerek, uyku düzenlerinin bozulmamas›n›; interneti
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yaln›zca gün içinde bofl vakitlerinde kullan›mlar›n› sa¤layarak,
onlar› internet ba¤›ml›l›¤›ndan korumay› amaçlam›fllard›r.

Oyun Oynama

Oyun oynama etkinli¤i özellikle çocuklar için y›llard›r var
olan bir durumdur. Ancak internet üzerinden oyun oynama
etkinli¤i yaln›zca çocuklar› de¤il, yetiflkinleri de önemli ölçüde
etkilemektedir. ‹nsanlar oyun oynad›¤› s›rada yemek yemeyi,
günlük ifllerini yapmay› aksatman›n yan› s›ra oynad›klar›
oyunda kimi zaman ilerleme kat etmek için yüklü miktarda
paralar da harcamaktad›r. Bir ba¤›ml›l›k haline gelmeye
bafllayan çevrim içi oyun oynama ile ilgili APA DSM-5’in
“Daha Fazla Çal›flma Koflullar›” bölümünde ‹nternet Oyun
Hastal›¤› fleklinde bir bafll›¤a yer vermifltir (American Psychiatric
Association [APA], 2013, s.795).  Bu bafll›k alt›nda yer alan
bilgiye göre ba¤›ml›l›k niteli¤i tafl›d›¤› görülen çevrim içi
oyunlar insan davran›fllar›n› yak›ndan etkilemekte; yaflant›s›nda
yapmas› gerekenleri ihmal ederek oyun bafl›nda çok zaman
geçirmelerine neden olmaktad›r (Perdew, 2014, s.37). DSM-
5'te insanlar›n oyun oynarken, uyuflturucu ba¤›ml›lar›n›n
beyinlerinde yo¤un bir flekilde tetiklenen belirli bir madde
ile ayn› duruma maruz kald›¤› belirtilmektedir (Hiller, 2013).
Ciddi boyutta fiziksel ve psikolojik yönden bireyi etkileyen
çevrim içi oyun oynama ba¤›ml›l›¤›n›n; sosyal çevreden
kendini soyutlama, iletiflim bozuklu¤u/eksikli¤i, agresif olma,
yüz yüze iletiflimden kaç›nma, halsiz ve uykusuz hissetme
durumu gibi olumsuz etkileri olmaktad›r.

Çevrimiçi Al›flverifl

7/24 al›flverifl yapabilme özgürlü¤ü harcama yapmay›
kolaylaflt›rmaktad›r. Çevrim içi al›flverifl bireylerde kontrol
yan›lsamas› ve gizli anlamda bir ba¤›ml›l›¤a yol açabilmektedir
(Perdew, 2014, s.67). Günümüzde kad›n, erkek, yafll›, çocuk
fark etmeksizin elinin alt›nda interneti olan ve çevrim içi
al›flverifl yapabilen herkes, normalde almas› gerekti¤ini
düflünmedi¤i ürünleri bile sat›n almaya bafllam›flt›r.

Kumar Ba¤›ml›l›¤›

1980’lerde internet kullan›m› yayg›n hale gelmeden önce
patolojik kumar ya da kumar ba¤›ml›l›¤› zaten kabul görmüfl
bir hastal›kt›. ‹nternet kullan›m›n›n artmas›yla beraber çevrim
içi kumar oynama oran› da büyük bir h›zla artm›fl, insanlarda
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ba¤›ml›l›k haline gelmifltir. Çeflitli web siteleri üzerinden
oynanan kumar oyunlar› yüzünden de insanlar para
kaybedebilmektedir.

Medya Multitasking

Medya çoklu görev ad› verilen durumda bireyler tüm teknolojik
geliflmelerin hepsini kontrol etmeye çal›flmas›yla ortaya ç›kan
obsesif kompulsif bir ba¤›ml›l›k olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r
(Perdew, 2014, s.78). ‹nsanlar ak›ll› telefonlar› her an yanlar›nda,
ifl yerlerinde ve evde bilgisayar›n› kullanarak bunlara ek
olarak tablet ya da e-kitap kullanarak teknoloji y›¤›n› içinde
bo¤ulmaktad›r. Bu kadar çok teknolojik cihaza hakim olma
iste¤i tak›nt›l› durumlar› da beraberinde getirmektedir.

Enfornografi (Enfonografi)

Pornografi ve enformasyon sözcüklerinden türetilmifl bu
kelime, “bilgi açl›¤›n› internette dindirmeye çal›flma” olarak
tan›mlanmaktad›r (Özsoy, 2009). Y›ld›r›m ise bu kavram› flu
flekilde aç›klamaktad›r: bir konuyu araflt›r›rken a¤ac›n dal
vermesi gibi bir web sitesinden di¤erine geçip saatlerce
dolaflarak amac›ndan uzaklafl›p ilgili ilgisiz her tür bilgiyi
okumaya çal›flmakt›r”.

Wikipedializm (Wikipediholism)

Günün önemli bir k›sm›n› Internet ansiklopedisi Wikipedia’ya
katk›da bulunmak, yaz›lar yazmak ve metinlerde tashih
yapmaya harcamakt›r. Wikipedia’daki bilgilere güvenerek
onlar›n do¤ru oldu¤unu kabul etmek, wikipedia’da gezinmeyi
de buna dahil etmek mümkündür.

Blog ‹fflac›l›¤›

Bilinmemesi ve yay›lmamas› herkes aç›s›ndan faydal› olan
bilgileri on-line yay›nlama merak›d›r.

Ego Sörfü

Düzenli aral›klarla internette kendi ismini aratan ve hakk›nda
internette ne gibi bilgilere ulafl›ld›¤›n› kontrol eden kiflilerin
yakaland›¤› rahats›zl›kt›r.
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Siberhondrik (Cyberchondria)

En ufak bir hastal›k belirtisinde, doktora gitmek yerine
internetten tedavi yöntemleri arama. Sanal hastal›k hastas›
olarak da nitelendirilmektedir.

Siberhondria, Hipokondriya (Sa¤l›k Anksiyetesini)1

fliddetlendiren t›bbi bilgi için tekrarlanan internet araflt›rmalar›
fenomenini ifade etmektedir (Aktaran: Fergus, 2015, s.305).

Photolurking

‹nternette saatlerce baflkalar›n›n foto¤raf albümlerine bakmaya
neden olan bir tür tak›nt›l› durumdur.

Google Stalking

Sosyal taciz anlam›na gelen bu terim, tak›nt›l› bir flekilde
birilerini sosyal a¤ üzerinden izleme anlam›na gelmektedir.
‹zledi¤i kiflinin haberi olmaks›z›n takip edip, sonras›nda
rahats›zl›k verici davran›flta bulunmakt›r.

Myspace taklitçili¤i

‹nternette baflka bir kiflili¤e, baflka bir role bürünme tak›nt›s›
anlam›na gelmektedir. Önceleri takma adlarla yap›lan sohbetler
için bu durum nispeten normal gibi görünmekteyse de,
günümüzde tümüyle gerçekmifl gibi yarat›lan bir karakterle
sosyal medyada dolaflmak, adeta alter ego’yu(kiflinin ikinci
flahsiyeti) yaflatmak, sanal kiflili¤e can vermek suretiyle,
gerçek hayatta karfl›l›¤› olmayan kimliksiz kiflilikler yaratma
durumunu ortaya koymufltur. Belki ideal ben ile gerçek ben
aras›ndaki bofllu¤u kapatmas›yla en az›ndan terapötik(kendini
tehdit alt›nda hissetmemesi, düflüncelerini korkmaks›z›n ifade
etmesi) bir etkisi olabilir (Y›ld›r›m, 2014).

Sosyal Medya Hesaplar›n›n Kullan›m›

2012 de yap›lan bir araflt›rmada kat›l›mc›lar›n %29u ak›ll›
telefonlar› olmadan yaflamayacaklar›n› söylemektedirler.
‹nsanlar her 30 dakikada bir telefonlar›n› kontrol etme ihtiyac›
hissetmektedir (Perdew, 2014, s.48). Ak›ll› telefonlar›n
hayat›m›z› girmesiyle beraber Facebook, Instagram, Twitter

1 Hipokondriya (Sa¤l›k Anksiyetesi), hastane ve doktorlara s›k s›k gitme, sürekli ve çok say›da tetkik
yapt›rmakt›r.
http://www.peykangokalp.com/yaz-lar/hastal%C4%B1k-fobisi.html adresinden 26 May›s 2016 tarihinde eriflildi.
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gibi sosyal medya uygulamalar›n›n kullan›m oran›n›n artmas›
iletiflimde problem yaratacak düzeye gelmifltir. Sosyal
platformlarda paylafl›lan bilgi hükümetler taraf›ndan yay›ndan
kald›r›lmad›kça (engellenmedikçe) ya da uygunsuz içerik
olmad›¤› sürece herhangi bir denetimden geçmemektedir.
Bu da bireylerin yaflay›fl›n›, alg›s›n› hatta de¤er yarg›lar›n›
bile kaybetmelerine sebep olabilmektedir. Hastalanan, kaza
geçiren, bir yak›n› kaybeden insanlar içinde bulunduklar›
durumu (sözde üzüntülerini ve duygular›n›) sosyal medya
üzerinden paylaflmaktad›r. Paylafl›lan bu durumlar birileri
taraf›ndan da be¤enilmektedir. Bu paylafl›mlar trajikomik
durumlar› ortaya ç›karmaktad›r. ‹ntihar etmeden önce
Facebook’ta duvar yaz›s› (veda yaz›s›) yazan gencin hikâyesi;
yine bir baflkas›n›n intihar etmeden önce uzun uzun videosunu
çekip Youtube’da paylaflmas›, bu trajikomik bile denilemeyecek
son derece üzücü hikâyelere örnek olabilecek niteliktedir.

‹nternet Kaynaklar›n›n De¤erlendirilmesi

Bilgi yöneticilerinin kaynak de¤erlendirme, bilgi depolama
ve eriflim, konu kategorizasyonu gibi alanlarda e¤itim alm›fl
olmalar›; internet arac›l›¤›yla elde edebilecekleri bilgi y›¤›n›nda
kesin isabet ve eriflim oran›n›n daha yüksek olmas›
beklentisinin yan› s›ra, elde edilen bilginin do¤rulu¤u
konusunda da güven yaratmaktad›r. Bilgi yöneticilerinin
araflt›rmac›lara ve yöneticilere bir karar destek sistemi gibi
hizmet verdi¤ini düflünürsek, bu bilginin do¤rulu¤u ya da
eksikli¤inin ne denli büyük bir önem arz etti¤i daha iyi
anlafl›lacakt›r. Bilgi yöneticileri, internet arac›l›¤›yla eriflilen
bilgileri kontrol alt›na almak ve bunlar üzerinde daha seçici
bir rol oynamak için, ald›klar› e¤itimin yan›nda, yeni teknoloji
ve teknikleri yak›ndan izlemekte; hatta bunlar›n oluflmas›nda
görev yapmaktad›r. Unutmamak gerekir ki, yanl›fl veya eksik
bilgilere eriflilmesi kifli, kurum/kurulufllar aç›s›ndan e¤itim
ve araflt›rma, sa¤l›k, hukuk, ekonomi, pazar içinde rekabet,
sosyal yaflam, siyaset ve benzeri pek çok noktada yaflamsal
önem tafl›maktad›r. Bu durum bilgi yöneticilerinin internet
üzerindeki bilginin do¤rulu¤unu test etme konusunda
yönlendirici bir rol oynamalar› gerekti¤ini de ortaya
koymaktad›r.

Fritch‘e göre internet kaynaklar›n› de¤erlendirme için baz›
kriterler oluflturulmas› gerekmektedir. Bu nedenle önemli
olan sorgulanabilir bilginin kökeni ve do¤rulu¤udur. Baz›
araflt›rmac›lar her ne kadar bas›l› bilgi kaynaklar›n›
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de¤erlendirmeyle elektronik bi lgi kaynaklar ›n›
de¤erlendirmenin ayn› oldu¤unu düflünse de Fritch, özellikle
internette web sayfalar›nda sunulan bilgilerin de¤erlendirilmesi
konusunda baz› kriterlerin olmas› gerekti¤ini belirtmektedir.
Bu kriterler;

• Yazar›n yeterlili¤i ve güvenirli¤i: (a) yazar›n kimli¤i
(yazarl›¤› belirlenebilir mi?); (b) yazar›n kimli¤i 
(derecesi, unvan›, bibliyografik bilgileri, deneyimleri
vb.),

• Belgenin güvenirli¤i: (a)bilginin do¤rulu¤u gerçeklere
mi dayal›? Güvenirlik testi yap›lm›fl m›? Kaynaklar
belirtilmifl mi? Do¤rulanabilir bilgiler mi kullan›lm›fl?
Bilgiler güncel mi?; (b) Bilginin sunum ve biçimi 
(Sorumlular belirtilmifl mi? At›fta bulunulmufl mu?
Bibliyografya ve kaynakçalar gösterilmifl mi? Bilgi
bilinen bir kurum/kurulufl taraf›ndan m› edinilmifl?
Bas›n bilgisi ya da sürüm bilgisi belirtilmifl mi? Site
haritas› ve dizin mevcut mu? Dilbilgisi do¤ru 
kullan›lm›fl m›? vb.); (c) Kurumsal kimlik ve yetki
(e-posta adresi ya da URL'nin analizi ile bu içerik
belirlenir).

• Bir kurum/ kurulufla ba¤l› ya da bireysel olarak 
bariz üyelik (Reklamlar› dikkate alma, kurumun 
ana sayfas›n›n linki ve di¤er liste ve kaynaklar›n 
linkleri vb.)

• Bir kurum/ kurulufla ba¤l› ya da bireysel olarak 
kimli¤i aç›klanmam›fl, anonim bir üyelik mi? fleklinde
s›ralanm›flt›r (Fritch, 2001,  s. 501). Bütün bu kriterler
incelendi¤inde genelde pek çok dan›flma kayna¤›n›n
de¤erlendirilme kriterleriyle örtüfltü¤ünü söylemek
de çok yanl›fl olmayacakt›r.

Yurt d›fl›ndaki baz› üniversite kütüphaneleri ve milli
kütüphanelerin web sitelerinde araflt›rmac›lar için internet/web
kaynaklar›n› de¤erlendirme kriterleri için ayr›lm›fl alanlar
incelendi¤inde de baz› kriterler saptanabilmektedir. Bu
kriterler toplu olarak flu bafll›klar halinde kategorize
edilmektedir:

‹nternet/Web Kaynaklar›n› De¤erlendirme Kriterleri
Yetke

• Yazar kimdir?
• Yazar›n Felsefesi nedir?
• Yazar›n uzmanl›¤› hangi alandad›r?
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• Yazar›n niteli¤i nedir?
• Yazar›n e¤itim durumu nedir?
• Yazar›n deneyimi var m›d›r, varsa hangi alanda 

deneyimi olmufltur?
• Yazar›n çal›flt›¤› kurum/kurulufl nedir?
• Yazar›n sayg›nl›¤› ne ölçüdedir?
• Yazar›n irtibat bilgisi web sitesinde verilmifl midir?
• Yazar bir Kurum ya da kuruluflta m› çal›flmakta 

yoksa bir gruba m› mensuptur?
• Web sitesinde Hakk›nda/Yazar hakk›nda daha fazla

ba¤lant›lar› bulunmakta m›d›r?
• Etki alan› soneki (domain)

Kapsam

• Web sitesinde yer alan bilginin araflt›rma konusuyla
ilgisi nedir, içeri¤i nas›ld›r?

• Edinilen bilgi araflt›rma için gerçekten faydal› m›d›r?
• Web sitesinden edinilen bilgi baflka yerde bulunabilir

mi?
• Web sitesinin s›n›rlar› nedir?
• Web sitesinde yer alan bilgi ne amaçla verilmifltir?
• Web sitesinde yer alan bilgi baflka kaynaklarda 

do¤rulanan bir bilgi midir?

Objektiflik

• Web sitesinde yer alan bilgide gerçeklik sunulmufl
mudur?

• Yazar›n amac› aç›kça belirtilmifl midir?
• Yazar›n kendi fikri mi yoksa nesnel bir bilgi midir?
• Siteye ba¤l› di¤er web siteleri nelerdir?
• Web sitesinde yer alan bilgiler bir görüflü mü 

destekliyor, propaganda m› yap›lm›fl?
• Yazar nesnel ve tarafs›z m›d›r?
• Dil özgür kullan›lm›fl m›d›r?
• Sayfan›n içeri¤inde kurum/kurulufl/yazar resmi 

onay› var m›d›r?

Do¤ruluk

• Bilgi güvenilir ve hatas›z m›d›r?
• Son güncelleme ne zaman yap›lm›flt›r?
• Bilgiyi kontrol eden biri ya da editör var m›d›r?
• Yaz›m hatas›, imla ya da dilbilgisi hatas› var m›d›r?
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• Web sayfas›nda herhangi bir konuda herhangi bir
fley paylafl›labilir mi?

• Baflka kaynaklardaki bilgilerle tutarl› m›d›r?
• Somut bilgi verilmifl midir?
• Kayna¤›n içeri¤inin nihai sorumlusu verilmifl midir?

Güncellik

• Sayfa güncel midir?
• En son ne zaman güncellendi¤i görünüyor mu?
• Ba¤lant› geçerli midir?
• Mevcut olan sayfalar› iflaret ediyor mu?
• Bilginin ilk yaz›ld›¤› tarih nedir?
• Bilgi ilk ne zaman web sayfas›nda paylafl›ld›?
• Belirli bir y›la ait gerçekleri bar›nd›r›yor mu?
• Bibliyografya/Referans verilmifl midir?
• Modas› geçmifl eksik/yanl›fl bilgi var m›d›r?

Güvenirlik ve ‹nand›r›c›l›k

• Araflt›rmac›lar web sitesindeki bilgilere neden 
inan›lmal›?

• Web sitesinde yer alan bilgilerde kan›t ve geçerlilik
söz konusu mudur?

• Web sitesinde yer alan bilgilerde güçlü kaynaklarla
destekleniyor mudur?

• Web sitesini hangi kurum desteklemektedir? (flirket,
hükümet, üniversite vs.)

Ba¤lant›lar

• Konuyla ilgili linkler nelerdir?
• Linkler hala geçerli midir?
• Ölü link midir?
• Ba¤lant›da ne tür kaynaklar bulunmaktad›r?
• Ba¤lant›lar herhangi bir denetmen ya da editör 

taraf›ndan de¤erlendirilmifl midir?

Hedef Kitle

• Akademisyenler
• Genel halk
• Yafl grubu
• Co¤rafi bölge
• Meslek grubu
• Özel bir grup
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Karfl›laflt›rma

• Kitap, dergi, makale, vb. formattaki materyallerde
ayn› bilginin do¤ruland›¤›n›n kontrolünü yap›n›z.

Uzant›lar

Araflt›rma yap›lan ve bilgi edinilen web sitelerinin uzant›lar›n›n
ne oldu¤u da son derece önemlidir. Hangi konuda çal›flma
yap›l›yor ise o konuyla ilgili web siteleri tercih etmede
kolayl›k sa¤layacak ve belirleyici olacak fley web sitelerinin
uzant›lar›d›r.

En yayg›n etki alan› son ekleri ve bunlar› kullanmak isteyen
kurulufllar›n türleri (Online Library Learning Center).

.com: Ticari sitelerdir. Ticari ç›karlar taraf›ndan sa¤lanan
bilgiler genellikle teflvik edilen ürün üzerinde olumlu etki
yaratmaktad›r.

.edu: E¤itim kurumlar›d›r. Bu alan ad›n› kullanan siteler
anaokulundan yüksekö¤retime kadar olan e¤itim kurumlar›n›
kapsamaktad›r (Okullar›n URL’sine bir göz at›ld›¤›nda,
sonunun edu ile bitti¤ini göreceksiniz). Bu etki alan› içindeki
sitelerinden bilgiler çok dikkatli incelenmelidir. Bilgi e¤er
bir e¤itim kurumunun araflt›rma merkezi ya da bir bölümünden
ise genellikle güvenilir olarak al›nabilir. Fakat okulun sunucusu
ve edu etki alan›n› kullansalar bile ö¤rencilerin kiflisel web
siteleri ise bilgiler tam olarak güvenilirdir denilemez; çünkü
bu web siteleri genelde okul taraf›ndan izlenmemektedir.

.gov: Hükümet sayfas›d›r. E¤er bu etki alan› ile bir siteye
rastlarsan›z bu federal hükümet sitesini ziyaret etti¤iniz
anlam›na gelmektedir. Nüfus say›m› istatistikleri, Meclis
oturumlar› ve Yarg›tay kararlar› resmi hükümleri gibi bilgiler
bu etki alan› ile biten sitelerde bulunmaktad›r. Etki alan› gov
oldu¤unda bilginin güvenilir bir kaynaktan oldu¤u
düflünülmelidir.

.net: ‹letiflim a¤›d›r. Bu etki alan› soneki alt›nda sitenin
herhangi bir türünü bulunabilir. Bu etki alan› son ekinden
önce hiçbir fleye uygun olmayan tüm siteler için
kullan›lmaktad›r.
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.org: Geleneksel, kar amac› gütmeyen derneklere, vak›flara,
kurulufllara db. Ait sayfalard›r.  Bu tür siteler genelde tarafs›z
ve güvenilirdir.

.mil: Askeri sayfalard›r.

‹nternette yer alan bilgilerin daha h›zl› paylafl›lma ve yay›lma
tehlikesinden dolay›, de¤erlendirilirken internet/web
kaynaklar›n›n bas›l› kaynaklardan daha fazla dikkat istedi¤i
yorumunu yapabiliriz. Yaz›lan tek bir iletinin dahi hangi web
sitesinde, kim taraf›ndan yaz›ld›¤› ve ne kadar büyük bir
kitle taraf›ndan h›zl›ca okunabilece¤i düflünüldü¤ünde son
derece ciddi ulusal ve uluslararas› problemlere sebep olabilir.
‹nternet/web kaynaklar›n› de¤erlendirirken: paylafl›lan bilginin
hangi yetkili kifli/kurum/kurulufl taraf›ndan paylafl›lm›fl,
bilginin paylafl›ld›¤› web sitesinin kapsam› o bilgiyle örtüflüyor
mu, paylafl›lan bilgi objektif mi yoksa propaganda yapmak
amac›yla m› paylafl›lm›fl, web sitesi güncel mi ve paylafl›lan
bilgi güvenilir ve do¤ru bir bilgi mi, paylafl›lan bilginin
inand›r›c›l›¤› nedir, bilginin paylafl›ld›¤› web sitesinin ba¤lant›lar›
geçerlili¤ini korumakta m›, paylafl›lan bilginin hedef kitlesi
kimlerdir ve webde eriflilen bilginin baflka kaynaklarla
karfl›laflt›rmas› yap›lm›fl m›d›r? Sorular›n›n cevaplar›na özen
gösterilmelidir.

Sonuç

Tercih edilir hale gelen elektronik yay›nlardan bilgiye eriflmenin
yayg›nlaflt›¤› günümüzde, eriflilen bilgilerin do¤rulu¤u,
güvenirli¤i, güncelli¤i ve eriflim h›z› son derece önem
kazanm›flt›r. Yaln›zca bilimsel araflt›rmalar de¤il günlük
yaflant›m›zda da internetten edindi¤imiz bilgiler için de ayn›
önem söz konusudur. Özellikle küçük bölgelerde yaflayan
halk›n erifltikleri bilgileri do¤ru bir flekilde de¤erlendirmeyi
yaflamlar›n›n her alan›nda uygulayabilmeleri için, onlara yol
gösterici bir bilgi merkezi sorumlulu¤u üstlenen belediye
kütüphaneleri; güncel tuttuklar› web sitelerinde internet
kaynaklar›n›n hangi kriterler baz al›narak de¤erlendirilece¤i
bilgisini yine halk›n anlayaca¤› bir dilde ve dikkatini
çekebilecek çarp›c› örneklerle web sitelerinde yay›nlamal›d›rlar.
Bu kriterlerin neler olabilece¤i yukar›da aç›klanm›flt›r. Ancak,
yöre halk›n›n e¤itim, kültür ve benzeri al›flkanl›klar› dikkate
al›narak, bu kriterleri nas›l kullanabilecekleri konusu
Belediyelerce farkl›l›k gösterebilir. Böylelikle internette var
olan bilgiyi nas›l, ne kadar, hangi kriterler eflli¤inde
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kullanaca¤›n› bilen kullan›c›lar da internet kaynaklar›n›n
kullan›m› konusunda fark›ndal›¤a kavuflacakt›r. Bu da
kullan›c›lar›n hem internette gereksiz ve yanl›fl paylafl›lm›fl
bilgilere daha elefltirel bakmalar›n› hem de internette
kendilerinin de yanl›fl bilgi üretmemeleri gerekti¤i konusunda
duyarl›l›¤a sahip olmalar›n› sa¤layacakt›r.
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Öz

Yerel yönetimler hizmet verdikleri bölgenin kültürel ve
toplumsal yap›s›, o bölgede yaflayan insan profili ile beklentileri
hakk›nda do¤rudan gözlemlerin yap›labildi¤i ve daha do¤ru
bilgilerin derlenebildi¤i kurumlard›r. Derlenen bilgiler ve
gözlemler ›fl›¤›nda vatandafllar›n›n çok farkl› alanlardaki
taleplerini karfl›lamay› hedefleyen belediyelerin
yürüttükleri/yürütmeleri gereken etkinliklerden biri de kültür
ve sanat faaliyetleridir. Arflivler ve müzeler ile birlikte bu
faaliyet türünün en önemli unsurlar›ndan biri de
kütüphanelerdir. Ülkemiz yerel yönetim idari yap›lanmas›nda
çok örne¤i olmayan biçimde ilçe belediyesine ba¤l› bir
müdürlük olarak kütüphane hizmeti veren, yan› s›ra ülkenin
iyi örneklerinden biri olarak do¤rudan belediye baflkanl›¤›na
ba¤l› iflleyifli olan Toplumsal ‹letiflim Merkezi ile vatandafl›n
her türlü bilgi talebini karfl›lamay› amaçlayan Buca Belediyesi,
bu yönüyle Türkiye’nin yüz ak› belediyelerindendir.
Çal›flmada; 460 bini aflan nüfusu ile ‹zmir’in ve Türkiye’nin
en büyük ilçelerinden biri olan Buca Belediyesinde yürütülen
ve yenilikçi yaklafl›mlarla daha ilgi duyulur hale getirilen
kütüphane hizmetleri ile kent sakinlerine sunulan di¤er bilgi
hizmetleri hakk›nda bilgi verilerek bu konuda fark›ndal›k
yarat›lmas› amaçlanm›flt›r. Araflt›rman›n kapsam› Buca
Belediyesi olarak belirlenmifltir. Bu do¤rultuda, Buca
Belediyesine ba¤l› olarak hizmet veren Kütüphane Müdürlü¤ü
ile Buca Toplumsal ‹letiflim Merkezi (Buca T‹M)’nin yürüttü¤ü
kütüphane ve di¤er bilgi hizmetleri çal›flman›n çerçevesini
oluflturmufltur. Çal›flmada, Kütüphane Müdürlü¤üne ba¤l›
olarak hizmet veren kütüphane, kitap kafe, Küçük Sahaflar
Soka¤› ve sokak kitapl›klar›n› ziyarette belediyede kütüphane
ve bilgi hizmetlerine önem veren bir düflünce ve yap›lanman›n
oldu¤u tespit edilmifltir. ‹lgili birimleri ile yap›lan
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Girifl

Bilgi, tarih boyunca insanla birlikte an›lan, bireylerin ve
toplumlar›n yaflam›n› kolaylaflt›ran, her aç›dan güçlü olmalar›n›
sa¤layan temel unsurlardan biri olagelmifltir. Tarih sayfalar›
bilginin insanl›k için önemi ve anlam›n› tüm yal›nl›¤› ile
ortaya koyan say›s›z örneklerle doludur. Bilginin dünyas›nda
yaflanan nicel ve nitel de¤erlenme, bilgi ve bilgi kaynaklar›
için daha sistematik bir yaklafl›m› ve koruyup kullanmay›
gerekli k›lm›flt›r. Söz konusu gereklilik önce “bilgi merkezi”
kavram›n›, bilginin kullan›m›ndaki art›fl›n yayg›nlaflmas› ve
süreklili¤i ile birlikte de “bilgi merkezi türlerini” ortaya
ç›karm›flt›r. Bu etki zincirinin ortaya ç›kmas›na arac›l›k etti¤i
en önemli bilgi merkezleri türlerinden biri de yerel
yönetim/belediye bilgi merkezleridir.

Yerel yönetimler hizmet verdikleri bölgenin kültürel ve
toplumsal yap›s›, o bölgede yaflayan insan profili ile beklentileri
hakk›nda do¤rudan gözlemlerin yap›labildi¤i ve daha do¤ru
bilgilerin derlenebildi¤i kurumlard›r. Derlenen bilgiler ve
gözlemler ›fl›¤›nda vatandafllar›n›n çok farkl› alanlardaki talep-
lerini karfl›lamay› hedefleyen belediyelerin yürüttükleri/
yürütmeleri beklenen etkinliklerden biri de kültür ve sanat
faaliyetleridir. Arflivler ve müzeler ile birlikte kütüphaneler
de bu faaliyet türünün en önemli unsurlar›ndand›r. Ülkemiz
yerel yönetim idari yap›lanmas›nda çok örne¤i olmayan
biçimde ilçe belediyesine ba¤l› bir müdürlük olarak kütüphane
hizmeti veren, yan› s›ra ülkenin iyi örneklerinden biri olarak
do¤rudan belediye baflkanl›¤›na ba¤l› iflleyifli olan Toplumsal
‹letiflim Merkezi ile vatandafl›n her türlü bilgi talebini karfl›lamay›
amaçlayan Buca Belediyesi, bu yönüyle Türkiye’nin yüz ak›
belediyelerindendir.

Çal›flmada; 460 bini aflan nüfusu ile ‹zmir’in ve Türkiye’nin
en büyük ilçelerinden biri olan Buca Belediyesinde yürütülen
ve yenilikçi yaklafl›mlarla daha ilgi duyulur hale getirilen
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görüflmelerden elde edilen bilgiler ve derlenen veriler,
kütüphane ve di¤er bilgi hizmetleri aç›s›ndan Buca
Belediyesinin ülkemizdeki iyi uygulama örneklerinden biri
oldu¤unu göstermifltir.

Anahtar Kelimeler: Kütüphane, bilgi hizmeti, belediye,
belediye kütüphanesi, belediye bilgi hizmeti, Buca.
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kütüphane hizmetleri ile kent sakinlerine sunulan di¤er bilgi
hizmetleri hakk›nda bilgi verilerek bu konuda fark›ndal›k
yarat›lmas› amaçlanm›flt›r. Kültür Bakanl›¤›na ba¤l› halk
kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri konusunun yüksek
sesle tart›fl›ld›¤› günümüz Türkiye’sinde, kütüphane
hizmetlerinin baflar›s› aç›s›ndan belirleyici olan›n kütüphanenin
hangi kuruma ba¤l› oldu¤unun de¤il, o kurumun kütüphaneyi
ve bilgi hizmetlerini ne ölçüde sahiplendi¤i gerçe¤ini ortaya
koydu¤u ölçüde araflt›rma amac›na ulaflacak ve anlam
kazanacakt›r. Çal›flman›n kavramsal altyap›s›n›n oluflturuldu¤u
bölümlerinde a¤›rl›kl› olarak betimleme yönteminden
yararlan›lm›flt›r. Buca Belediyesi ve Buca Belediyesi Kültür
ve Bilgi Hizmetlerinin ele al›nd›¤› alt bafll›klarda ise yüz yüze
görüflme tekni¤ine ve kurum faaliyet raporlar›na
baflvurulmufltur.

Bu çal›flma; bilgi ve belge yönetimi paydafllar› ile konuyla
ilgili di¤er yerel yönetimlerin Buca Belediyesi taraf›ndan kent
sakinlerine verilen kütüphane ve bilgi hizmetlerinin daha
bilinir olmas›n› sa¤layacakt›r. Bu bilinçlilik durumu hem Buca
Belediyesinin mevcut kütüphane ve bilgi hizmetlerinin nicelik
ve nitelik itibariyle de¤erlendirilmesi ve gelifltirilmesine iliflkin
öneriler sunulmas›, hem de sonuçlar›n ülkenin farkl›
belediyelerine örnek teflkil etmesi noktas›nda hizmetlerin
verimlili¤in artt›r›lmas› ve kalitesinin yükseltilmesi çabas›na
dönüflebilecektir.

Bilgi Merkezi ve Türleri

Temel amac› bilgiye gereksinim duyanlarla bilgi kaynaklar›n›
buluflturma olan bilgi merkezlerinin, bu amac›
gerçeklefltirmedeki temel ifllevleri de bilgi kaynaklar›n›n
düzenlenmesi, ça¤dafl yöntem ve araçlarla hizmete sunulmas›
ve korunmas›d›r. Türü ne olursa olsun tüm bilgi merkezleri
için ortak olan bu amaç ve ifllevlerin yan› s›ra sahip oldu¤u
çeflitli özellikler onlar›n farkl› türlerde an›lmas›na neden
olmaktad›r. ‹dari yap›lanma, derme özellikleri, hitap edilen
kitle, ba¤l› olunan kurum, özel amaçlar, vb. gibi özellikleri
itibariyle bilgi merkezlerini üç farkl› türde ve bunlar›n
ifllevlerine ba¤l› olarak da alt türlerde ele almak mümkündür*;

* Çak›n, ‹. Bilgi ve Belge Yönetimine Girifl Ders Notlar›, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü, 2013. 20 May›s 2016 tarihinde http://www.acikders.net/mod/resource/view.php?id=1178 adresinden
eriflildi.
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Halk Kütüphaneleri

• Çocuk
• Gezici
• Belediye Kütüphaneleri

Okul Kütüphaneleri

• ‹lkö¤retim Kütüphaneleri
• Ortaö¤retim Kütüphaneleri

Araflt›rma Kütüphaneleri

• Milli Kütüphaneler
• Üniversite Kütüphaneleri
• Özel Kütüphaneler

Bilgi kaynaklar›n›n hizmete sunulmas›, korunmas› ve gelece¤e
aktar›lmas› ba¤lam›nda yukar›da say›lan geleneksel kütüphane
türü ay›r›m›na bilgi merkezleri yaklafl›m›yla arflivleri ve
müzeleri de eklemeksizin s›n›fland›rma eksik kalacakt›r:

Müzeler

• Genel Müzeler
• Özel Müzeler
• Kent Müzeleri

Arflivler

• Güncel Arflivler
• Tarihi Arflivler
• Kent Arflivleri

Kent ve Kentlileflme Kavram›

‹nsan› di¤er canl›lardan özgün k›lan ayr›cal›klar›n bafl›nda,
toplumsal yaflam gereksinimi ve sosyal yaflam becerisi gelir.
Toplumsal yaflam gereksiniminin bir parças› olarak insan
önce yak›n çevresi, ard›ndan da çevresi ile iletiflim kurmaya
bafllar. Söz konusu iletiflim süreci içinde gelifltirilen her türlü
yap›p etmeler de insan› sosyal varl›¤a dönüfltürür.

Toplumsallaflmay› ve sosyalleflmeyi getiren bu iletiflim sürecinin
seyrini belirleyen ise genellikle “bilinen, aflina olunan yak›n
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çevre ve çevre” ile iletiflimde olmay› tercih etmektir. Bu yak›n
çevre de s›ras›yla aile, mahalle, semt ve kenttir.

Genel bir yaklafl›mla; farkl› sosyal s›n›flardan oluflan bir
toplumun, yapay çevreyi do¤al çevreye egemen k›ld›¤› bir
ortamda ve kentsel yaflam kurallar›na uygun olarak yaflamlar›n›
sürdürdükleri yerleflme yeri olarak nitelenen kent kavram›na
iliflkin farkl› disiplinlerde yap›lm›fl çok say›da tan›m vard›r.
(Mumford, 1997; Kaya, fientürk, Dan›fl ve fiimflek, 2008).
Türk Dil Kurumu taraf›ndan da “tar›m d›fl› etkinliklere,
özellikle iflleyim ve hizmet etkinliklerine dayal›, on binden
daha kalabal›k nüfuslu yerleflim yeri” (TDK, 2016) olarak
tan›mlanan kent kavram›na bak›fl aç›s› de¤ifltikçe kent tan›m›
da de¤iflmektedir. Nüfus büyüklü¤ü, idari statü, nüfusun
yap›s›, iflbölümü ve uzmanlaflma, örgütlenme biçimi, ifllev
alanlar›ndaki farkl›laflma, ifl gücünün sektörel da¤›l›m›,
heterojenlik, fiziksel doku, üretimin yap›s› gibi ölçütler söz
konusu de¤iflikli¤i flekillendiren temel dinamiklerdir
(Dinçer’den aktaran Kaya, 2007, s. 4-5).

Kentler tarihin de¤iflik dönemlerinde farkl› sosyo-ekonomik
ifllevleri üstlendi¤inden, kent kavram› da bu ifllevsel de¤iflime
uygun olarak her dönemde farkl› bir içeri¤e sahip olabilen
dinamik bir nitelik tafl›maktad›r. Bu dinamiklik yüzy›l›m›z›n
en önemli olgular›ndan biri olan kentin tan›m›nda tam bir
kavram birli¤ine ulafl›lmas›nda baz› güçlükler ortaya
ç›karmaktad›r. Söz konusu güçlükler, bir ülke için somut
ölçütlere dayan›larak yap›lan bir kent tan›m›n›n bir baflka
ülke için büyük ayk›r›l›klar göstermesine yol açmaktad›r. Bu
olgu her dönem ve her ülke için geçerli, ayn› zamanda kent
araflt›rmalar›nda kullan›labilecek ortak bir kent tan›m›na
ulafl›lmas›n› da zor hale getirmektedir (Kent ve Temel
Özellikleri, 2015). Tan›m zenginli¤i ve de¤iflen kent alg›s›
›fl›¤›nda, 21’inci yüzy›lda henüz geçerlili¤i olan kent tan›m›;
artan bir nüfus yo¤unlu¤una sahip, sosyal ve toplumsal
hayat›n mesleklere ve ifl kollar›na göre organize edildi¤i,
üretimin a¤›rl›kl› olarak sanayiye dayand›¤›, insan iliflkilerinin
yo¤unlu¤unun azal›p mesafesinin artt›¤› yerleflim birimi
fleklinde yap›labilir.

‹nsan›n kent yaflant›s›na geçiflinin tarihi M.Ö. 3500’lü y›llara
kadar gider. Tarihte ilk kentler Yak›n Do¤uda, F›rat ve Dicle
nehirlerinin aras›nda kalan Mezopotamya bölgesinde
kurulmufltur. Bu co¤rafya; tar›msal üretimin büyük akarsulardan
sa¤lanan sulama sistemler ile yürütüldü¤ü, zaman zaman bu
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akarsular›n taflmas›ndan kaynaklanan su bask›nlar›n›n ya da
kurakl›klar›n yafland›¤› ve bu nedenle art›k-ürün stoklaman›n
s›n›rl› oldu¤u bir bölgedir. Yaflam kalitesinin artmas›n›
engelleyen bu sorun karfl›s›nda insanlar›n birlik olarak
merkezileflmesi ve bol ürün verimlili¤ine iliflkin çözüm
aray›fllar› konusunda sa¤lanan baflar› Mezapotamya’da kentlerin
temel oluflum noktas›d›r. (Huot, Thalmann veValbelle, 2000,
27). Di¤er yandan, afla¤› yukar› ayn› dönemde M›s›r’da Nil,
Hindistan’da ‹ndüs ve Çin’de Sar› Nehirleri civar›nda da kent
özellikleri gösteren toplumsal yerleflim yerlerinin oluflmaya
bafllad›¤› görülür (Özer, 2013, s.13-15). Bu dönemde kurulan
kentler, ço¤unlukla nehir ya da göl kenarlar›nda oluflturul-
mufltur. Çünkü bu bölgeler, tar›msal faaliyet, ulafl›m ve ticaret
için en uygun yerler olmufltur.

Antik ça¤›n en büyük kenti, bir buçuk milyon nüfusa sahip
Roma’d›r. O döneme kadar kurulan kentlerin baz›lar›
günümüzdeki gibi büyük olmuflsa da ifllevleri aç›s›ndan farkl›
özellikler gösterirler. Orta Ça¤›n surlarla çevrili kentleri,
savunma gereksinimleri nedeniyle kendi içlerine kapal›
kentler olmufllard›r. Bu dönemde kurulan kentler savunma
ya da ekonomik ifllevlere sahipti. Günümüzdeki anlam›yla
ilk kentlerin ortaya ç›kmas› için Endüstri Devrimini beklemek
gerekmifltir. Endüstri Devrimi ile birlikte kentlerin ekonomik
yap›s› tamam›yla de¤iflir. Makineye dayal› üretimin yap›lmas›
ile geleneksel kent yap›lar› ortadan kalkar. Fabrikalar›n
yak›n›nda kurulan ve kente göç eden insanlar›n oluflturdu¤u
sanayi kentleri do¤maya bafllar. Art›k kent ve ifllevleri için
üretimin korunmas›, dinsel yaflam biçimi, flehrin güvenli¤i
ve do¤al kaynaklara eriflebilirlik as›l belirleyici faktörler
olmufltur. Bu süreçte kent kültürünü oluflturan temel
de¤iflkenlik bir krall›k/imparatorlu¤a ba¤l› olma ya da ba¤›ms›z
flehir devleti olma ayr›m›nda yaflanm›flt›r (Sevindi, 2003, s.
77). 20’inci yüzy›l ile birlikte kentlerde yaflanan –kontrolsüz–
nüfus art›fl› kentlerin ifllevi ve planlanmas›ndaki öncelikleri
de¤ifltirmifltir. Daha az alanda daha çok konut infla etmek,
de¤iflen yaflam merkezlerinin yerini önceden tahmin ederek
bunun üzerinden sa¤lanacak rant söz konusu önceliklerden
baz›lar›d›r (Akkaya, 2015, s.501-502).

‹nsan›n evriminde yaflanan sosyal ve toplumsal de¤iflim ile
farkl›laflan ifllevler do¤rultusunda, bir yerleflim biriminin kent
niteli¤ini tafl›mas› için belirlenen özellikler flunlard›r (Erkan,
2010; Weber, 2012);
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• Belli bir nüfus büyüklü¤üne ve nüfus yo¤unlu¤una
eriflmifl olmas›,

• Tar›msal üretimden daha ileri bir üretim düzeyi 
olan sanayi üretimine geçmifl olmas› ve bununla 
birlikte hizmet sektörünün geliflmifl olmas›,

• Yerleflim yerinin fiziksel altyap›s›n›n belli bir düzeye
ulaflm›fl olmas›,

• Geleneksel aile yap›s›n›n çözülerek yerini çekirdek
aile yap›s›na b›rakm›fl olmas›,

• Nüfusun büyük oranda örgütlenmifl, karmafl›k ifl 
bölümüne ve yüksek uzmanlaflma düzeyine eriflmifl
olmas›,

• Yerel de¤erlerin yerini, ulusal de¤erlerin veya 
evrensel de¤erlerin alm›fl olmas›,

• Geleneksel iliflkilerin (cemaat toplum tipinin) 
çözülüp bireysel iliflkilerin ya da bireysel ç›karlar›n
ön plana ç›km›fl olmas›,

• E¤itim düzeyinin k›rsal kesimdeki e¤itim düzeyinden
yüksek olmas› ve çocuk bak›m ve e¤itiminde aile
d›fl› kurumlar›n geliflmifl olmas›,

• Sosyal normlar›n yerini, resmi denetleme 
kurumlar›n›n alm›fl olmas›,

• Statülerin aileden gelmeyip, bireylerin kendi çabalar›
ile kazan›lm›fl olmalar›.

Bir kenti anlamak, tan›mlamak, aç›klamak ve geliflimini do¤ru
yorumlamak için kentin oluflum sürecindeki de¤iflkenleri,
toplumsal yap›n›n anlafl›lmas›n› sa¤layacak davran›fl biçimlerini,
tarihi, ekonomik ve sosyal dinamiklerini bilmek gerekir. Her
kent için özgün olan bu de¤erler konusundaki bilinçlili¤in
artmas›na paralel olarak; 20’inci yüzy›l›n bafl›ndan itibaren
kentleflme kavram› sosyolojik bir bak›fl aç›ndan
de¤erlendirilmeye bafllanm›fl, kentli nüfusu da baflta geliflmekte
olan ülkeler olmak üzere tüm dünyada artm›flt›r. Türkiye bu
de¤iflimin en h›zl› yafland›¤› ülkelerden biridir. Adrese Dayal›
Nüfus Kay›t Sistemi 2015 y›l› sonuçlar›na göre Türkiye
nüfusunun %91’den fazlas›, kent olarak tan›mlanan il ve ilçe
merkezlerinde yaflam›n› sürdürmektedir (Türkiye ‹statistik
Kurumu, 2015).

Belediyelerin Kültür ve Bilgi Hizmetleri

Yerel yönetim ya da yerinden yönetim anlay›fl›n›n yasal
adland›rmas› olan belediyeler1, genel demokrasi anlay›fl›

1 Ülkemizde ‹l Özel ‹dareleri ve Köy Yönetimi de yerel yönetimler kapsam›nda olmas›na karfl›n, yerel
yönetimler yayg›n olarak belediyelere atfen kullan›lan bir idari yap›lanmad›r.
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içerisinde “seçilmifl olman›n” verdi¤i temsiliyet gücü, idari
yap›lanma ve bütçe kullan›m›ndaki nisbi serbestlik nedeniyle
hedef kitleyi etkilemede avantajl› kurumlar konumundad›r.
5393 Say›l› Belediye Kanununa2 göre belediyeler; “Belde
sakinlerinin mahallî müflterek nitelikteki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
üzere kurulan ve karar organ› seçmenler taraf›ndan seçilerek
oluflturulan, idarî ve malî özerkli¤e sahip kamu tüzel kiflisi”dir.
Ayn› kanunda belediyelerin görevleri de; “imar, su ve
kanalizasyon, ulafl›m gibi kentsel alt yap›…, kültür ve sanat,
turizm ve tan›t›m, gençlik ve spor orta ve yüksek ö¤renim
ö¤renci yurtlar›; sosyal hizmet ve yard›m, nikâh, meslek ve
beceri kazand›rma; ekonomi ve ticaretin gelifltirilmesi
hizmetlerini” yapmak ve yapt›rmakt›r.

Belediyelerin asli görevleri aras›nda yer alan kültür hizmetleri
ba¤lam›nda Kanun’un 77 maddesinde; “Belediye; sa¤l›k,
e¤itim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yard›m, kütüphane,
park, trafik ve kültür hizmetleriyle yafll›lara, kad›n ve çocuklara,
engellilere, yoksul ve düflkünlere yönelik hizmetlerin
yap›lmas›nda beldede dayan›flma ve kat›l›m› sa¤lamak,
hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimlili¤i art›rmak amac›yla
gönüllü kiflilerin kat›l›m›na yönelik programlar uygular. Buna
göre yöre halk›na yönelik kütüphane hizmetleri de
belediyelerin asli vazifelerindendir. Ayr›ca okul kütüphaneleri
de dâhil e¤itimi destekleme ad›na yap›lacak tüm faaliyetler
belediyelerin görevleri aras›nda yer almaktad›r. Bu nedenle
yerel düzeyde kütüphane ve bilgi hizmetleri belediyelerin
kültürel hizmetler kapsam›nda düflünüp planlad›klar› ve
gerçeklefltirdikleri, yerel ve ulusal düzeyde katma de¤er
anlam›nda belki de en fazla yarar›n elde edildi¤i hizmetler-
dendir.

Amac›, misyonu ve hedefleri do¤rultusunda belediyelerin
kültür ve bilgi hizmetlerini genel anlamda afla¤›daki bafll›klar
ile ifade etmek mümkündür;

• Merkezi yönetime ba¤l› halk kütüphanelerinin 
verdi¤i hizmetlerin tümünü kapsayacak nicelikte 
ve nitelikte kütüphaneler açmak,

• Bu kütüphanelerde yerel konularda araflt›rma 
yapacaklara yard›mc› olacak özel bilgi kaynaklar›n›
bulundurmak,

• Halk›n okuma, bilgi ve kültür düzeyinin 
yükseltilmesine yönelik etkinlikler düzenlemek, 

2 Belediye Kanunu, say› 5393, kabul tarihi 3.7.2005, T.C. Resmi Gazete, 13.7.2005, say› 25874.
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bu konuda merkezi yönetim halk kütüphaneleri 
ile iflbirli¤i içinde bulunmak,

• Kentin kültürel belle¤ini oluflturan yaz›l›, bas›l›, 
görsel-iflitsel ve elektronik her türden bilgi ve 
belgeleri toplamak, düzenlemek, korumak ve 
hizmete sunmak,

• Hizmet vermekle yükümlü oldu¤u yörede yaflayan
özel gruplar›n (engelliler, yafll›lar, çocuklar, yoksullar,
mahkûmlar, vb.) bilgi gereksinimlerini karfl›lamak
üzere özel mekânlar açmak ve hizmetler sunmak,

• Yörenin e¤itim kurumlar›n›n kitap ve kütüphane 
gereksinimlerini karfl›lamas›na katk› sa¤lamak,

• Kütüphane ve bilgi hizmetlerinin ça¤dafl, yenilikçi
ve kat›l›mc› bir yaklafl›mla planlanmas› ve 
yürütülmesine yönelik giriflimlerde bulunmak.

Buca ve Buca Belediyesinin Tarihi

Ege Denizinin iki yakas›, tarih boyunca yeryüzünde insanl›¤›n
seyrine yön veren medeniyetlerin yaflad›¤› co¤rafyalardan
biri olmufltur. Ayn› zamanda tarihe mal olmufl kanl› uygarl›k
savafllar›na ev sahipli¤i yapan bu topraklar›n en önemli
yerleflim yerlerinden biri de 2000 y›la yak›n Smyrna ad›yla
bilinen ‹zmir’dir. ‹yon Krall›¤›ndan Pers ‹mparatorlu¤una,
Bizans kültüründen Türkiye Cumhuriyetine kadar parças›
oldu¤u her siyasi yap›n›n en önemli ve geliflmifl yaflam
merkezlerinden biri olmay› baflaran ‹zmir’in en eski yerleflim
yerlerinden biri ise Buca’d›r.

‹zmir’i çevreleyen yükseltilerden biri olan Nif Da¤›’n›n
güneyinde yer alan Buca, tarihi Kral Yolunun3 hemen yan›nda
olman›n da ayr›cal›¤› ile Antik Ça¤dan itibaren sürekli canl›,
nüfus popülasyonunu koruyan ve kültürel renklili¤i ile dikkat
çeken bir yerleflim yeri olagelmifltir (Aras, 2000; Aksoy, 2002;
Cadoux, 2003). ‹lk toplumsal organizasyonun M.Ö. 7’inci
yüzy›lda Anadolu’da yaflanan ‹yon göçü s›ras›nda oluflmaya
bafllad›¤› san›lan kentte s›ras›yla Lidyal›lar (M.Ö. 610-546),
Persler (M.Ö. 546-333), Büyük ‹skender ve Makedon Krall›¤›
(M.Ö. 333-323), Pergamon [Bergama] Krall›¤› (M.Ö. 263-130)
ve Romal›lar ile Bizansl›lar (130 - 1076) hâkim olmufllard›r.
Bizans ‹mparatorlu¤u döneminde Kohi ad›yla bilinen yerleflim
yerinin ad› daha sonra Gonia, ard›ndan Bugia olmufl, zamanla
da Buca’ya dönüflmüfltür (Buca, izmirfx, 2015).

3 Kral Yolu: Büyük bir bölümü Önasyadaki ticaretin devinimi ile kendili¤inden oluflan, M.Ö. 5’inci yüzy›lda
Pers Kral› II. Darius taraf›ndan Ege k›y›lar›ndan Pers flehri fiiraz’a kadar gelifltirilerek, karakollar ve konak
yerleri ile güvenlik alt›na al›nan ve Pers Kral Yolu olarak da bilinen tarihi seyahat ve ticaret yolu.
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fiekil 1. Buca K›z›lçullu Su Kemerleri (‹ZTO, 2016)

Kral Yolu güzergâh›n›n bir parças› olan ‹zmir, 17’nci yüzy›lda
Anadolu’ya gelen Uzak ve Ortado¤u ba¤lant›l› kervan ticaret
yollar›n›n son dura¤› haline gelmifltir (Bauden, 2003; ‹zmir
Valili¤i, 2016). O zamana kadar Rumlar›n a¤›rl›kta oldu¤u
orta ölçekli bir Ege köyü olarak kalan, sakinlerinin tar›mla,
özellikle de ba¤c›l›kla ilgilendi¤i Buca ‹zmir’in parlayan
y›ld›z›na dönüflmeye bafllam›flt›r (fienyap›l›, 2005, s. 27).

fiekil 2. Buca Kervan Köprüsü (‹zmir Valili¤i, 2016)

Buca’n›n y›ld›z›n› parlatan ve Smyrna’n›n h›zla büyüyen ve
geliflen yerleflim yerine dönüfltüren bu de¤iflimde, ayn› yüzy›l
içinde ‹mparatorluk bünyesinde yaflayan gayrimüslim zümrenin
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yan› s›ra Osmanl›’da ticaret ile u¤raflmak için aileleri ile
birlikte Avrupa’dan gelen tüccarlar›n bölgeye yerleflmeye
bafllamas› da etkili olmufltur. Yaflanan bu de¤iflimle birlikte
Buca’da ortaya ç›kan dini ve kültürel çeflitlilik Cumhuriyet’in
ilk y›llar›na, hatta 20’inci yüzy›l›n ikinci yar›s›na kadar
korunmufltur. Günümüzde dahi Buca’da bu renklili¤in izlerini
görmek olanakl›d›r. Çok kültürlü bu toplum içerisinde nüfus
ve etkinlik aç›s›ndan ön plana ç›kan grup ise ‹ngiliz
vatandafllar›d›r.

fiekil 3. 1834 y›l›nda aç›lan Buca All Saints British Protestan Kilisesi
(Buca Belediyesi, 2016)

Buca’n›n tarihini biçimleyen di¤er bir olgu, 1860 y›l›nda
‹ngiliz Ayd›n Demiryolu (Otoman Railways) fiirketi taraf›ndan,
Türkiye’nin ilk iki demiryolu ba¤lant›s›ndan biri olan ‹zmir-
Ayd›n tren yolunun Buca’ya uzat›lmas›d›r. Parasido’dan4

ayr›lan bir hat Buca ya ba¤lanm›fl, ard›ndan flirketin üst düzey
yöneticilerinin Buca ya yerleflmesiyle art›k banliyöye dönüflen
kentin yaflant›s› daha da canlanm›flt›r (Yaranga, 2002, s.53).
Tren yoluyla ba¤lant›l› olarak bir baflka geliflme de 1856
Paradiso-Buca aras›ndaki bir düzlükte, Bornoval› Whittall ve
Bucal› Rees ailelerinin öncülü¤ünde yapt›r›lan at koflusu
alan›ndaki yar›fllar›n, tren yolunun yap›m›ndan sonra düzenli
olarak sürdürülmüfl olmas›d›r (Kültür ve Turizm Bakanl›¤›,
2016).

4 Parasido, Buca’n›n günümüzde fiirinyer olarak bilinen ve zaman zaman Buca kadar popüler olan semtinin
eski ad›d›r. Semtte 19’uncu yüzy›lda at yar›fllar›n›n yap›ld›¤› yer günümüzde fiirinyer Hipodromu olarak
faaliyetine devam etmektedir.
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fiekil 4. Eski Amerikan Koleji Saat Kulesi (‹ZTO, 2016)

19’uncu yüzy›l›n ikinci çeyre¤i ile birlikte Balkanlarda yaflanan
milliyetçilik ak›m› ve Türk vatandafllar›n Anadolu’ya zorunlu
göçü ile Türk popülasyonu artan ‹zmir ve Buca’daki nüfus
dengesi, Balkan Savafllar›n›n ard›ndan Levantenlerin aleyhine
biraz daha de¤iflmifltir (Buca Belediyesi, 2016). I. Dünya
Savafl› ve Kurtulufl Savafl›n›n s›cak ve sürekli eylem
merkezlerinden biri olan ‹zmir, ‹stanbul ve Ankara ile birlikte
Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin de sosyal, siyasi ve ekonomik
seyrini do¤rudan belirleyen kenttir. Bu apolet, flehrin en
kalabal›k iki ilçesinden biri olan Buca’ya da hem farkl› f›rsat
ve olanaklar hem de çeflitli sorumluluk ve görevler
getirmektedir.

1950’li y›llara kadar eski kentsel yap›s›n› ve ölçe¤ini koruyan
Buca’n›n Afla¤› Mahalle olarak adland›r›lan k›sm›nda daha
çok memur ve ifl adam› aileleri, Yukar› Mahallesinde ise
tar›mla u¤raflan göçmen kesim yaflam›n› sürdürmüfltür. Bu
dönemde 10 bin nüfuslu bir bucak olan Buca, bir banliyö
olma kimli¤ini tam anlam›yla korumufltur. Çünkü deniz
k›y›s›na yaklafl›k 10 km. mesafede olan kentin ‹zmir ile
ba¤lant›s›n› sa¤layan bafll›ca ulafl›m arac› trendir (Buca,
izmirfx, 2015). Kentin onlarca yüzy›lda infla etti¤i kendine
özgü toplumsal yap›s›n›n korunmas›n› sa¤layan bu statü
yüzy›l›n ikinci yar›s› ile birlikte de¤iflmeye bafllam›flt›r.
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fiekil 5. Buca’dan Bir Enstantane, 2015

Cumhuriyetin ile birlikte belediye statüsü kazanm›fl olan
Buca, 1987 y›l›nda yürürlü¤e giren 3392 say›l› yasa ile ilçe
olmufltur. 3 köyü ve bir beldesi olan kentin yüzölçümü 134
km2’dir. Adrese Dayal› Nüfus Kay›t Sistemi 2015 y›l› sonuçlar›na
göre nüfusu 470.768 5 olan Buca’da %99’luk bir okuryazar
oran› vard›r. 39 y›ll›k bir tecrübe ile kendisine ba¤l› 39 merkez
mahalle ve 4 taflra muhtarl›¤› ile vatandafllar›na hizmet veren
Buca Belediyesinin hizmet alan› içerisinde ülkemizin köklü
üniversitelerinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi merkez
kampüsü ve kampüs d›fl›nda konufllanan E¤itim, Hukuk,
‹ktisat ve ‹flletme Fakülteleri de yer almaktad›r.

5 ‹lçe nüfusu Adrese Dayal› Nüfus Kay›t Sisteminin https://adres.nvi.gov.tr adresinden al›nm›flt›r.

fiekil 6. Buca Belediyesi Binas›
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Eski ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanlar›ndan Ahmet
Pirifltina’n›n o¤lu Levent Pirifltina’n›n baflkanl›¤›n› yapt›¤›
belediye teflkilat›, 36 müdürlük ve belediyeye ba¤l› iki
kurulufltan oluflmaktad›r. Do¤rudan baflkanl›¤a ba¤l› Toplumsal
‹letiflim Merkezi (T‹M), Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler, Bilgi
‹fllem, Kültür ve Sosyal ‹fller ve Kütüphane Müdürlükleri
belediye bünyesinde kültür ve bilgi hizmeti verilen birimlerdir.
Söz konusu birimlerin tamam›nda istihdam edilen çal›flan
say›s› 100’den fazlad›r (Buca Belediyesi, 2016). Bu noktada
dikkat çekici olan; belediye teflkilat› içerisinde –ülkemizde
çok az ilçe belediyesinde uygulanan– yaln›zca belediye
kütüphanecilik hizmetlerinden sorumlu olan bir müdürlü¤ün
(Kütüphane Müdürlü¤ü) oluflturulmufl olmas›d›r.

Buca Belediyesi Kültür ve Bilgi Hizmetleri

Buca Belediyesinde vatandafla sunulan kültür ve bilgi
hizmetlerinin önemli bölümü, her ikisi de ülkemiz belediyecilik
anlay›fl›n›n ilk uygulama örneklerinden olan Kütüphane
Müdürlü¤ü ve Toplumsal ‹letiflim Merkezi taraf›ndan yürü-
tülmektedir.

21 Ocak 2015 tarihinde kurulan Kütüphane Müdürlü¤ü, baflta
belediyenin oluflturuldu¤u ilk günden itibaren Kültür ve
Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü bünyesinde hizmet veren halk
kütüphanesi olmak üzere, tüm kütüphanecilik hizmetlerinin
yürütülmesinin sorumlulu¤unu üstlenen belediye birimi
kimli¤ini alm›flt›r. Bu noktada ülkemizde çok az say›da ilçe
belediyesinde kütüphanenin ve kütüphane hizmetlerinin
müdürlük düzeyinde bir yaklafl›mla ele al›nd›¤›n› yeniden
vurgulamak yerinde olacakt›r.

14 kiflinin6  istihdam edildi¤i Kütüphane Müdürlü¤ü bünyesinde
kütüphanecilik hizmetlerinin ücretsiz olarak yürütüldü¤ü bir
halk kütüphanesi, bir sahaflar soka¤›, iki kitap kafe, üç sokak
kitapl›¤› ve kütüphanelere gidemeyen engelli vatandafllara
evde kütüphane hizmeti verilmesi için kullan›lan bir mobil
gezici kütüphane arac› vard›r. Bu birimlerin ortak amac›;
ilçedeki e¤itim ve ö¤retimi desteklemek, vatandafllar›n
araflt›rma, ö¤retim ve e¤itim ihtiyaçlar›n› karfl›lamak olarak
belirlenmifltir (Kütüphane Yönetmeli¤i, 2015).

6 Çal›flanlardan hiç biri Bilgi ve Belge Yönetimi alan›nda lisans e¤itimi almam›flt›r.
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fiekil 7. Buca Belediyesi Halk Kütüphanesi, 2016

Belediye kütüphane hizmetlerinin merkezinde yer alan halk
kütüphanesi 1989 y›l›nda belediye ile birlikte faaliyete
geçti¤inde 3 bin kitapl›k bir koleksiyona sahiptir. Günümüzde
kütüphanenin dermesi yaklafl›k 22 bin kitaptan oluflmaktad›r.
Kütüphane raflar›nda 9 bin kitap okura sunulurken, görece
daha az tercih edilen 12 bin kitap flu an için depoda tutulmak-
tad›r. Yetkililerle yap›lan görüflmede, bu kitaplar›n baflta
e¤itim kurumlar› olmak üzere gereksinimi olan kurum ve
kurulufllara ba¤›fllanmas›na iliflkin protokol çal›flmalar›n›n
devam etti¤i bilgisi verilmifltir.

fiekil 8. Buca Belediyesi Halk Kütüphanesi, 2016

Daha çok ö¤rencilerin istek ve beklentilerinin dikkate al›nd›¤›
dermede dünya klasikleri, popüler yay›nlar ile araflt›rma ve
inceleme kitaplar›n›n yan› s›ra dinden sanata, politikadan
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edebiyata pek çok alana iliflkin bilgi kaynaklar› yer almaktad›r.
Kütüphanede tamam›nda internet erifliminin oldu¤u alt›
bilgisayar kullan›c›lar›n hizmetine sunulmufl durumdad›r. Bu
bilgisayarlardan bir tanesi görme engelliler için özel donan›m›
olan ve yaln›z görme engellilerin kullan›m›na ayr›lm›fl
bilgisayard›r.

fiekil 9. Buca Belediyesi Halk Kütüphanesi, 2016

Ba¤›fllanan nitelikli kitaplar›n de dermeye kat›ld›¤› kütüphaneye
2016 y›l› içinde yeni kitap al›nmas› için belediyeden 100 bin
liral›k bütçe ayr›lm›flt›r. “e-Kütüphane”7 ad›yla s›n›rl› bir
otomasyon sistemine geçifl sürecinin yafland›¤› ve 5 personel
ile hizmetlerin yürütüldü¤ü kütüphanenin k›sa vadeli hedefi;
tamam› güncel ve aç›k raf sistemi ile okura sunulabilen 25-
30 bin kitab›n yer ald›¤› bir bilgi merkezi olmak olarak ortaya
konulmufltur. Üyelere 15 gün süre ile 2 kitab› ödünç verildi¤i
kütüphaneye üye olunabilmesinin tek koflulu ilçe s›n›rlar›
içerisinde gösterilebilecek bir ikamet adresidir. 2015 verilerine
göre 2730 üyenin oldu¤u kütüphanede y›l içinde 5 binin
üzerinde kitap ödünç verilmifltir. Kütüphane binas› ile bitiflik
bulunan ve ayn› mimari özelliklere sahip olan, alt kat›nda
tam kapasite ile faaliyet göstermeyen bir yemekhanenin,
üstünde ise belediye taraf›ndan iflletilen bir kafeteryan›n da
kütüphaneye dâhil edilerek mevcut kütüphanenin yetenek
ve olanaklar›n›n artt›r›lmas› Kütüphane Müdürlü¤ünün orta
erimli hedefleri aras›nda yer almaktad›r.

7   Kütüphane Müdürlü¤ü yöneticileri ile yap›lan görüflmede bu otomasyon sistemi ile kitab›n yerinin bulunmas›
ve gösterilmesinin, ödünç verme süreci ile bu sürecin takibinin, kaynak taramas›n›n ve kütüphane içinde
ayr› bir koleksiyon olmas› düflünülen “kent belle¤i” bölümünün iflleyiflinde kolayl›k ve hizmetlerde verimlili¤in
hedeflendi¤i belirtilmifltir.
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fiekil 10. Halk Kütüphanesine kat›lmas› düflünülen kafeterya, 2016

Kitap ve kütüphane hizmetlerine iliflkin misyonun “kitap ve
kitap okuma konusunda fark›ndal›k yaratmak için soka¤a
ve sokaktaki insana dokunmak, o insan›n da kitaba
dokunmas›n› sa¤lamak gerekir” biçiminde ortaya konuldu¤u
Buca Belediyesinde bu do¤rultuda verilen hizmetlerden bir
di¤eri de ayn› yerde hizmet veren Mini Sahaflar Soka¤› ile
Kitap Kafedir. K›sa sürede flehrin kitap okuma merkezleri
aras›ndaki yerini alan sokak ve kafe, kentin sayfiye yerlerinden
biri olan Yedigöller’de, haftan›n her günü kent sakinlerine
hizmet vermektedir.

fiekil 11. Buca Belediyesi Kitap Kafe, 2016

Tamam› belediyeye ba¤›fllanan kitaplardan oluflan 3 bini
aflk›n kitab›n yer ald›¤› Sahaflar Soka¤› ile Kitap Kafe kent
sakinleri için kitapla buluflma noktalar›ndan biri olmufltur.
Belediyenin “okumak bize iyi gelecek” slogan› ile yola ç›kt›¤›
kütüphane hizmetlerinden biri olan sokak ve kafede
vatandafllar Kütüphane Müdürlü¤üne ba¤l› personelin
gözetiminde kitaplardan yararlanmakta hatta ödünç verme
sistemi üzerinden istedikleri kitaplar› ödünç alabilmektedirler
(Buca Belediyesi, 2016).
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fiekil 12. Buca Belediyesi Küçük Sahaflar Soka¤›, 2016

Kent sakinlerinin bir fleyler yiyip içerken ayn› zamanda kitap
okuyabildikleri kitap kafenin müdavimleri aras›nda çocuklardan
ev han›mlar›na, üniversite ö¤rencilerinden bölge esnaf›na
kadar farkl› demografik özelliklerde okurlar yer almaktad›r.
Yaklafl›k 2 y›ld›r hizmet veren sahaflar soka¤› duyarl›
vatandafllar›n ba¤›fllar› ile dermesini her geçen gün artt›rmaya
devam etmektedir.

fiekil 13. Buca Belediyesi Kitap Kafe, 2016

Sahaflar soka¤›na ba¤›fllanan kitaplar›n 2 bin tanesi belediyenin
“vatandafl› kitapla buluflturma, kitab› okura götürme” amac›
do¤rultusunda, yeni y›l kutlama etkinlikleri kapsam›nda 2015
y›l›n›n son günü kentin önemli ortak yaflam alanlar›ndan biri
olan Çevik Bir Meydan›nda kurulan “kitap a¤ac›na” konularak
ücretsiz al›nabilmesi için kent sakinlerine sunulmufltur. Etkinlik
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Bucal›lar taraf›ndan ilgiyle karfl›lanm›fl ve 2 saat içinde kitap
a¤ac›nda tek kitap kalmam›flt›r. Bu yo¤un ilgi nedeniyle
belediye taraf›ndan kitap a¤ac› etkinli¤inin sürekli faaliyetler
kapsam›na al›nmas› ve her y›lbafl›nda tekrarlanmas› karar›
al›nm›flt›r (Buca Belediyesi, 2016).

fiekil 14. Çevik Bir Meydan› Y›lbafl› Kitap A¤ac›, 2016

Buca Belediyesi taraf›ndan yürütülen bir di¤er kütüphane
hizmeti de “sokak kütüphaneleri” projesidir. Vatandafllar›n
kitap ile temas›n› sa¤lamak ve insana kitab› sevdirmek için,
flehrin insan dolafl›m›n›n yo¤un oldu¤u belirli bölgelerine
asl›nda her biri küçük birer kitapl›k olan kütüphaneler kurarak
kitap ve kitap okuma konusunda fark›ndal›k yaratmak
amac›yla yola ç›k›lan proje kapsam›nda flu ana kadar 3 tane
sokak kütüphanesi kurulmufltur. Bafl›nda bir sorumlunun
olmad›¤› sokak kütüphanelerinin fiziksel varl›¤› ve hizmet
devaml›l›¤› tamamen vatandafllar›n duyarl›l›klar› ve bu
kitapl›klar› sahiplenmeleri ile sürdürülmektedir. Dermesinin
tamam› kent sakinlerinin ba¤›fllad›¤› kitaplardan oluflan sokak
kütüphanelerinde hem kitap ba¤›fl› hem de ödünç al›nan
kitap konusunda yo¤un bir hareketlilik yafland›¤› için bu
kütüphanelerde toplam kaç kitab›n oldu¤u güncel olarak
takip edilememekle beraber, 3 kütüphanedeki kitap say›s›n›n
2 bin civar›nda oldu¤u düflünülmektedir (Buca Belediyesi,
2016). Sokak kütüphanelerine ya da belediye bünyesinde
kütüphane hizmeti veren di¤er birimlere kitap ba¤›fllamak
isteyen bir vatandafl›n istemesi durumunda kitaplar›n o kiflinin
evine gidilerek al›nmas› ve kendisine bir teflekkür yaz›s›
verilmesi de belediyenin kütüphane hizmetleri aras›nda yer
almaktad›r.



332

fiekil 15. Buca Belediyesi Sokak Kitapl›¤›, 2016

Buca Belediyesi’nin belli aral›kla ünlü yazarlar› Bucal›
vatandafllarla bir araya getirmeyi hedefledi¤i “Kitap Kulübü”
projesi 2015 y›l› ile birlikte belediyenin bilgi ve kültür
hizmetleri aras›ndaki yerini alm›flt›r. Kitap Kulübünün ilk
konu¤u ayn› y›l›n fiubat ay› içinde kent sakinleri ile buluflan
usta öykü ve roman yazar› ‹nci Aral olmufltur. Buca Belediyesi
Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu’nda gerçeklefltirilen
söylefliye kent sakinleri büyük ilgi göstermifltir. Kitap Kulübü
etkinli¤inin ikincisine yazar Seda Diker, üçüncüsüne de
edebiyatç› Murathan Mungan konuk olarak davet edilmifltir.
Kent sakinlerinin tüm konuklara büyük ilgi gösterdi¤i kitap
kulübü projesi uzun soluklu olmas› amaçlanan etkinlikleri
aras›ndaki yerini alm›flt›r.

fiekil 16. Buca Belediyesinin kütüphane hizmetleri, 2016

Do¤rudan belediye baflkan›na ba¤l› birimlerden biri olan
Toplumsal ‹letiflim Merkezi (T‹M)’nde kültür hizmetleri ön
plandad›r. 2014 y›l›nda kurulan ve 10 personel ile hizmetlerin
yürütüldü¤ü Toplumsal ‹letiflim Merkezinin temel amac›
belediye hizmetleri ile sosyal yaflama iliflkin beklentileri
karfl›lamak ve buna yönelik uygulamalar› kolaylaflt›rmakt›r
(Buca Belediyesi, 2016). Vatandafla dan›flma, bilgi,
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bilgilendirme, dinleme ve yönlendirme hizmetinin verildi¤i
merkez sa¤lad›¤› uygulama baflar›s› ile ayn› zamanda
belediyenin di¤er müdürlüklerin baflar›s›n› ve verimlili¤ini
de artt›rmaktad›r. Dernekler, gençlik ve spor esnaflar, istihdam,
engelliler ve muhtarl›k olmak üzere alt› ayr› masada hizmet
veren Toplumsal ‹letiflim Merkezinde gençli ve spor masas›
en yo¤un bilgilendirme ve yönlendirmenin oldu¤u birimlerden
biridir. Toplumsal ‹letiflim Merkezi kurulmadan önceki dönem
ifl ak›fl ve yo¤unlu¤u ile Merkez faaliyete geçtikten sonraki
ifl ak›fl ve yo¤unlu¤u karfl›laflt›r›ld›¤›nda belediye bünyesindeki
hemen tüm birimlerde yaklafl›k %30’luk bir iyileflme yafland›¤›
ortaya ç›km›flt›r (Buca Belediyesi, 2016). Bu de¤iflim Merkezde
verilen bilgi hizmetinin hem belediye hem de kent sakinleri
için ne kadar önemli ve yararl› oldu¤unu göstermektedir.
Özellikle kentte gerçeklefltirilecek kültür, sanat ve spor
etkinlikleri ile içeri¤ine yönelik ilk bilgilendirmenin yap›ld›¤›
birim olan Toplumsal ‹letiflim Merkezinin bu özgünlü¤ü
dikkate al›nd›¤›nda kentin T‹M’in kentin kültürel yaflam›nda
ve kent sakinlerinin bu kültürel yaflam›n aktörlerinden biri
olmas›n›n sa¤lanmas›nda, flehrin kültürel geliflmiflli¤ini
beslemede vazgeçilemez bir yerinin oldu¤unu söylemek
yanl›fl olmayacakt›r.

Sonuç ve De¤erlendirme

Çal›flma kapsam›nda Buca ve Buca Belediyesine iliflkin
derlenen veriler, belediye yöneticileri ve çal›flanlar› ile yap›lan
yüz yüze görüflmeler ve kurum faaliyet raporlar› ›fl›¤›nda
var›lan sonuçlar k›saca flöyle s›ralanabilir;

• Buca’da kütüphane hizmeti, belediye ilçe belediyesi
kimli¤i kazand›¤› andan itibaren sürekli var olan 
hizmetlerden biridir.

• Mevcut belediye yönetimi de belediyenin kütüphane
hizmetlerini ve bu hizmetlerin baflar›s›n› 
önemsemektedir.

• Kütüphane hizmetlerinin belediye organizasyonunda
–ülkemizde az rastlanan bir uygulama olarak– 
“müdürlük” düzeyinde teflkilatland›r›lmas› bilgi 
hizmetlerinin belediye taraf›ndan ne denli 
önemsendi¤inin bir göstergesidir.

• Do¤rudan belediye baflkanl›¤›na ba¤l› olan ve kent
sakinleri taraf›ndan k›sa sürede benimsenen “T‹M”,
belediyenin farkl› alanlardaki hizmetlerine iliflkin
en önemli bilgilendirme merkezi konumundad›r.
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• Kütüphane Müdürlü¤ü teflkil edileli henüz 2 y›l 
olmas›na karfl›n; “sahaflar çarfl›s›”, “kitap kafe”, 
“sokak kitapl›klar›”, “kitap a¤ac›” gibi yenilikçi ve
sürekli projelerle kitap ve kütüphane konusunda
kentte ciddi bir fark›ndal›k yaratmay› baflarm›flt›r.

• Belediye taraf›ndan sürekli bir “kitap ba¤›fl 
kampanyas›” düzenlenmekte ve bu kampanya 
vatandafllar taraf›ndan büyük ilgi görmektedir.

• Çeflitlenerek geliflen ve yönetim taraf›ndan sürekli
gündemde tutulmaya çal›fl›lan kütüphane hizmetleri
kent sakinlerinin de dikkatini çekmifl, bu ilgi hem
belediye bünyesinde yürütülen kitap ve kütüphane
hizmetlerinden yararlananlar›n hem de ba¤›fllar ile
bu hizmetlere destek verenlerin say›s›n› artt›rm›flt›r.

• Kütüphane Müdürlü¤ü bünyesinde 14 kifli istihdam
edilmesine karfl›n bunlar›n hiçbirisi 
Kütüphanecilik/Bilgi ve Belge yönetimi alan›nda 
lisans e¤itimi almam›flt›r. Hem belediye yönetimi 
hem de kütüphane müdürlü¤ü bu durumun 
kütüphane hizmetleri aç›s›ndan büyük bir eksiklik
oldu¤unun fark›ndad›r ve bunun en önemli 
eksiklikleri oldu¤unu aç›k yüreklilikle itiraf 
etmektedir.

• Kütüphane Müdürlü¤ünde bilgi profesyoneli 
istihdam edilmesi belediyenin yak›n gelecekteki 
hedeflerinden biri olarak ortaya konmufltur.

• Yöneticiler ve personelin dikkat çekecek yeni 
hizmetler ve etkinlikler konusunda sürekli bir aray›fl
içinde olmalar› ve bu konuyu çok önemsemeleri,
Buca Belediyesi kütüphane hizmetleri için en umut
verici yan olarak görünmektedir.

Araflt›rmada elde edilen veriler ve var›lan sonuçlar do¤rultu-
sunda Buca Belediyesi taraf›ndan yürütülen kütüphane ve
bilgi hizmetlerinin gelifltirilmesi, bu sürecin yenilikçi uygula-
malarla zenginlefltirilmesi ve söz konusu uygulamalara yönelik
kent sakinlerinde bir fark›ndal›k ve aktif kat›l›m arzusu
yarat›lmas›na iliflkin ortaya konan öneriler ise flunlard›r;

• Kütüphane Müdürlü¤ü bünyesinde bir –verilen 
bilgi hizmetlerinin çeflitlili¤i ve co¤rafi da¤›l›m› 
dikkate al›nd›¤›nda olanakl›ysa daha fazla –bilgi 
profesyonelinin istihdam edilmesi Kütüphane 
Müdürlü¤ünün ilk önceli¤i olmal›d›r.
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• Belediyelerin kütüphane ve bilgi hizmetleri aç›s›ndan
ulusal çapta baflar›l› uygulama örne¤i ortaya koyan
yerel yönetimlerle iletiflim kurulmas› Buca 
Belediyesinin kütüphane ve bilgi hizmetlerini 
zenginlefltirecektir.

• Bölgede yer alan di¤er belediyelerle kütüphane ve
bilgi hizmetleri konusunda yürütülecek iflbirli¤i ve
üstlenilebilecek rehberlik görevi hem kent 
sakinlerinde hem de di¤er belediyelerde Buca 
Belediyesinin yürüttü¤ü kütüphane ve bilgi 
hizmetlerinin fark›ndal›¤›n› ve sayg›nl›¤›n› att›racakt›r.

• Kütüphane hizmetlerinin yürütülmesi s›ras›nda 
ilçede bulunan e¤itim kurumlar› ile iflbirli¤inin 
artt›r›lmas› belediyenin kültür hizmetlerinin bilinmesi
ve daha anlaml› olmas› aç›s›ndan katk› sa¤layacakt›r.

• ‹lçede hemen her yafltan kent sakininin ilgisini 
çeken “kitap kafe”lerin say›s›n› ve kitlelere eriflim
kolayl›¤›n› artt›rmak belediyenin kütüphane 
hizmetlerinin daha çok bilinmesini sa¤layacakt›r.

• “Kitap Kulübü” projesinin daha s›k aral›klarla 
tekrarlanmas› ve daha düzenli hale getirilmesi kent
sakinlerinin kitaba ve kitap okumaya olan ilgilerini
artt›racakt›r.

• Henüz çok yeni bir uygulama olan “e-Kütüphane
Projesi”nden yaln›z belediyenin web adresini ziyaret
edenlerin de¤il, daha çok kent sakinin haberdar 
olmas› ve uygulama konusunda bilgilendirilmesi 
sa¤lanmal›d›r.

• Ciddi bir kullan›c› kitlesi olan Belediye Halk 
Kütüphanesinin geniflletilmesi projesi en k›sa 
zamanda uygulamaya konulmal›d›r.

• Belediye Halk Kütüphanesinin büyütülmesiyle, 
2016 y›l›nda 100 bin liral›k bütçe ile zenginlefltirilmesi
planlanan dermenin okurla daha çok buluflmas› 
sa¤lanacakt›r.

• Belediye Halk Kütüphanesinin, Sahaflar Soka¤›n›n
ve Kitap Kafenin en önemli kullan›c› grubunu 
oluflturan Dokuz Eylül Üniversitesi ö¤rencilerinin
bu merkezlere olan ilgisini ve kullan›m yo¤unlu¤unu
artt›rmak için do¤rudan üniversiteyi hedef alan bir
halkla iliflkiler ve pazarlama plan› gelifltirilerek bu
plan›n uygulamaya konulmas›, belediyenin 
kütüphane ve bilgi hizmetlerinin hem kalitesini 
artt›racak hem de yenilikçi uygulamalar aç›s›ndan
yeni ufuklar açacakt›r.
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Demokrasi teamüllerine göre seçimle yönetime gelen siyasi
oluflumlar›n ve figürlerin temel amaçlar›ndan biri de baflar›l›
hizmet ve uygulamalarla seçmenlerinin beklentilerini
karfl›lamak ve bu seçmen kitlesi taraf›ndan yeniden siyasi
iktidar k›l›nmakt›r. Günümüzde siyasi iktidar›n baflar›s›n›n
göstergesi olarak kabul edilen altyap› çal›flmalar›, çevre
düzenlemeleri gibi bafll›klardan biri de vatandafl›na verdi¤i
kütüphane ve bilgi hizmetleridir. Söz konusu gerçekli¤in her
geçen daha belirgin ve hissedilir hale gelmesine paralel
olarak, belediyelerin kütüphane ve bilgi hizmetlerine verdikleri
önem ve uygulama çeflitlili¤i de artacakt›r. Bilgi
profesyonellerinin bu sürece kat›lmas›n›n yo¤unlu¤u sürecin
baflar›s›nda belirleyici olacak temel dinamiklerden biri olacakt›r.
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Girifl

Tar›m ve sanayi toplumundan sonra, yaflan›lan ça¤ bilgi ça¤›
olarak nitelendirilmektedir. Ancak bu yaklafl›mla birlikte
teknoloji ça¤›n›n etkileri ve buna ba¤l› olarak yenilikçilik
ça¤›n›n belirtileri göz ard› edilmemelidir. Yenilikçilik kavram›na
iliflkin dört yüzün üzerinde tan›m yap›lmas›na ra¤men, bilgi

Belediyelerde Yenilikçilik (‹novasyon)
Kültürü
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Y›ld›r›m Beyaz›t Üniversitesi, Türkiye, alacaerdinc.61@hotmail.com

Prof. Dr. Bülent Y›lmaz
Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, byilmaz@hacettepe.edu.tr

Öz

Her kurum kendi içerisinde kültürel bir dokuya sahiptir. Bu
doku kurum kültürü olarak nitelendirilmektedir. Kurum
kültürü, kurumun amaçlar› do¤rultusunda flekillenir ve
uygun bir yönetim anlay›fl› ile desteklenmesi gerekmektedir.
Kurum kültürü bazen bir araç, bazen de amaç niteli¤i tafl›r.
Kurumsal iflleyifl aç›s›ndan de¤ifliklik yaflayan ya da ilk kez
ortaya ç›kan kurumlarda amaç niteli¤i tafl›yan kurum
kültürü, hizmet yaklafl›m›n› belirli bir düzene göre
flekillendiren kurumlar için daha çok araç niteli¤i
tafl›maktad›r. Bu ba¤lamda, yeni bir oluflum olarak
nitelendirilebilecek belediye kütüphanelerinin kurumsal bir
kültüre sahip olmas› gerekti¤i ve yenilikçi kurum kültürünün
belediye kütüphaneleri için uygun bir yaklafl›m olaca¤›
düflünülmektedir. Bu çal›flma kapsam›nda yenilikçi kurum
kültürünün belediye kütüphaneleri aç›s›ndan önemi üzerinde
durularak, Türkiye’den ve dünyadan yenilikçi hizmet
örnekleriyle konu pekifltirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Belediye
kütüphaneleri için yenilikçi hizmet gelifltirme ve yenilikçili¤in
hizmet kültürüne dönüfltürülmesi kapsam›nda yol haritas›
ç›kar›lmas› çal›flman›n amac›n› oluflturmaktad›r.

Anahtar Kelimeler: Halk kütüphaneleri, belediye
kütüphaneleri, inovasyon, yenilikçilik, yenilikçilik kültürü,
yenilikçi hizmet.
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merkezleri aç›s›ndan özellikle belirli aflamalardan oluflan bir
süreç olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤ine dikkat çekilmektedir.
Çal›flma kapsam›nda, yenilikçili¤in iflletmeler ve kurulufllar
için hayati önem tafl›d›¤›na, her kurumun kendi hizmet
yaklafl›m› ve hedef kitlesine uygun bir yenilikçilik tan›m›
yapmas›n›n mümkün oldu¤una, yenilikçili¤in belediye
kütüphaneleri aç›s›ndan bir süreç olarak ele al›nmas›
gerekti¤ine ve bu yaklafl›m›n hizmet kalitesini art›raca¤›na
iliflkin bulgular elde edilmifltir. Çal›flman›n sonuçlar›na göre,
yenilikçili¤in hizmet kültürüne dönüfltürülmesi belediye
kütüphanelerinin amaç, ifllev ve görevlerinin yenilikçilik
ekseninde de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Hizmet gelifltirme
stratejisinin kullan›c› odakl› ve de¤iflen gereksinimlere karfl›l›k
verebilecek flekilde düzenlenmesi önem tafl›maktad›r. Sürekli
de¤iflen kullan›c› ilgi, beklenti ve ihtiyaçlar› karfl›s›nda
kütüphane yönetimi ve kütüphanecilerin hizmet alg›lar›n›
de¤ifltirmeleri ve kendilerini gelifltirerek de¤iflime ayak
uydurabilmeleri gerekmektedir. Bu sayede, belediye
kütüphaneleri kullan›c› ilgisini canl› tutabilmek ve kurumsal
varl›¤›n› sürdürebilmek için yenilikçi yaklafl›m ve uygulamalar›
benimseyerek hizmet kültürüne dönüfltürebilme flans›
yakalayacakt›r. Bu ba¤lamda, Türkiye’de ve dünyadaki halk
ve belediye kütüphanelerinde gerçeklefltirilen yenilikçi
yaklafl›m ve uygulamalar›n takip edilmesi ve bu hizmetlerin
flartlara uygun hale getirilerek kullan›c›ya sunulmas› özellikle
yönetici ve kütüphanecilerin alg› ve fark›ndal›k seviyesini
yükseltirken mesle¤e bak›fl aç›lar›n› de¤ifltirerek görev ve
sorumluluklar›n ciddiyetine var›lmas›n› sa¤layacakt›r.

Amaç, Kapsam ve Yöntem

Bilgi merkezleri, konu kapsam›nda belediye kütüphaneleri
aç›s›ndan yenilikçilik yaklafl›m› ele al›n›rken yenilikçili¤in ve
yenilikçi hizmetin ne oldu¤u, nas›l bir sürecin sonucunda
ortaya ç›kt›¤›, bu sürece etki eden faktörler, Türkiye’den ve
dünyadan yenilikçi hizmet örnekleriyle bu yaklafl›m›n kurum
kültürü aç›s›ndan önemine de¤inilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu
kapsamda, belediye kütüphanelerinde hizmet kalitesinin
art›r›lmas› ve kurumsal varl›¤›n devaml›l›¤› aç›s›ndan yenilikçilik
yaklafl›m›n›n hizmet kültürüne dönüfltürülmesi gerekti¤ine
dikkat çekilmesi araflt›rman›n temel amac› olarak belirlenmifltir.
Çal›flma kapsam›nda betimleme yöntemi kullan›lm›flt›r.
Yenilikçilik yaklafl›m› literatüre ba¤l› olarak incelenmifl,
bulgular nitel veriler do¤rultusunda ortaya konularak konu,
teorik bir yaklafl›mla aç›klanm›flt›r.
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Yenilikçilik ve Yenilikçi Hizmet Yaklafl›m›na Kavramsal
Bak›fl

Her geçen gün bireylerin ilgi, istek ve gelece¤e yönelik
beklentileri de¤iflmektedir. Konumuz itibariyle bireylerin
kültürel anlamda ve bilgi odakl› ihtiyaç ve beklentilerinde
de birtak›m de¤iflikliklerin yafland›¤› ve ilgili kurumlar
arac›l›¤›yla bu istek ve beklentilerin belirli ölçüde
karfl›lanabildi¤i bilinmektedir. Bu kurumlar›n bafl›nda özellikle
genifl bir kullan›c› kitlesine sahip olan halk kütüphaneleri
ve son zamanlarda önem kazanan belediye kütüphaneleri
gelmektedir.  Her iki kütüphane türü taraf›ndan söz konusu
ihtiyaçlar›n karfl›lanabilmesi, hizmet verilen yöre halk›n›n
gereksinimlerini iyi analiz etmeye ve sürekli yeni fikirler
gelifltirerek de¤iflime karfl› durulabilmeye ba¤l›d›r.
Kütüphanelerin de¤iflime ayak uydurabilmesi hizmet
yaklafl›m›nda birtak›m de¤iflikliklere gidilmesi ve yenilikçilik
(inovasyon) kültürünü hizmet kültürüne dönüfltürmesi zorunlu
görülmektedir.

‹novasyon (yenilikçilik) kavram› yeni ve de¤iflik bir fley
yapmak, yenileflmek, baflkalaflmak anlam›nda kullan›lan
Latince innovatus fiilinden türetilmekle birlikte, son y›llarda
özellikle bilim ve teknoloji dünyas›nda ön plana ç›kan, bilgi
ve teknoloji ça¤›n›n birbiriyle etkileflimli bir flekilde yaflanmas›
sonucunda önemini her geçen gün art›ran ve Türkçe’de
yenilikçilik, yenilenme ve yenileflim gibi karfl›l›klar bulan bir
kavram olarak dikkat çekmektedir (Yamaç, 2001). Yenilikçili¤e
iliflkin en genifl kapsaml› tan›mlardan birinde yenilikçilik;
“Yeni veya önemli derecede iyilefltirilmifl bir ürün (mal veya
hizmet) veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni
bir organizasyonel yöntemin gerçeklefltirilmesi” olarak
tan›mlanmaktad›r (Organisation, 2005, s. 50). Yenilikçilik
kavram› için onlarca tan›m›n yap›lmas› mümkün olmakla
birlikte bu tan›mlar›n üç temel ortak noktas›n›n oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Bu ortak noktalar; ortaya yeni bir ürün,
hizmet, yöntem ç›kar›lmas›, pazarlanabilir olmas› ve sürdürü-
lebilirliktir.  Her kurum ya da iflletme için farkl› bir yenilikçilik
tan›m›n›n gelifltirilmesi ve yaklafl›m›n›n benimsenmesi mümkün
olabilece¤i gibi belediye kütüphaneleri aç›s›ndan da
yenilikçili¤in farkl›l›k gösterece¤i ancak yine de belirli s›n›rlar
içerisinde düflünülmesi gerekti¤i göz ard› edilmemelidir. Bu
ba¤lamda yenilikçili¤in ne oldu¤uyla birlikte ne olmad›¤›n›n
bilinmesi sürece olumlu katk› sa¤layacakt›r. Yenilikçilikle
ilgili; Sadece teknolojiyi kapsayaca¤›, birden çok hedefinin
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olamayaca¤›, sadece büyük flirket ve kurumlara uygun oldu¤u,
kurumu zora sokacak riskler içerdi¤i, yenilikçili¤in
pazarlamas›n›n olmayaca¤› ya da gereksiz oldu¤u, farkl›
yapman›n yenilikçilik olmad›¤›, yenilikçili¤in tek bafl›na
yap›lmas› gerekti¤i, küçük fikirlerin yenilikçi say›lmayaca¤›,
yenilikçili¤in sadece yeni ürün ve hizmet gelifltirmek oldu¤u
gibi yanl›fl bilinen ve uygulanan yaklafl›mlar söz konusudur
(Atefl, 2008).

Kavramsal yaklafl›m›n ard›ndan konumuz itibariyle uygulamada
belediye kütüphaneleri aç›s›ndan kolayl›k sa¤layaca¤›na
inan›lan yenilikçi hizmetlere iliflkin yaklafl›mlara de¤inil-
mektedir.

“Yenilikçi Hizmet” kavram›n› halk ve belediye kütüphaneleri
aç›s›ndan flu flekillerde tan›mlamak mümkündür;

• “Tamam›yla yeni bir hizmet,
• Var olan bir hizmetin yeni bir yöntemle sunulmas›,
• Yerel bölgenin ihtiyac›na yönelik gelifltirilen yeni

bir hizmet,
• Var olan bir hizmetin gelifltirilmesi/geniflletilmesi 

ile ortaya ç›kan hizmet” (Alaca, 2015, s. 32).

Belediyelerin, hizmet politikalar› kapsam›nda farkl› tan›mlar›
benimsemesi ve uygulamas› mümkündür. Her bölgenin
ihtiyaç ve beklentileri bir olmayaca¤› gibi, her belediye
kütüphanesinin de yenilikçilik sürecinde ayn› yaklafl›m›
sergilemesi beklenmemelidir. Belediye kütüphaneleri yerelin
ihtiyaç ve beklentilerine, sahip olunan yeterlilikler kapsam›nda
cevap vermek durumundad›r. Bu ba¤lamda, birinci ve üçüncü
tan›m daha önce yap›lmam›fl ve orijinal olan hizmetlere iflaret
ederken, ikinci ve dördüncü tan›mlar ise var olan hizmetler
üzerinden birtak›m de¤iflikliklere gidilmesini dolay›s›yla var
olan üzerinden ortaya yeni hizmetlerin ç›kar›lmas› gerekti¤ine
iflaret etmektedir. Yenilikçi hizmet kapsam›nda çizilen genifl
çerçeve, kütüphane hizmetlerinin daha sa¤l›kl› gerçeklefl-
tirilmesi konusunda kullan›c› gereksinimlerinin dikkate
al›nmas›n›n yan›nda kütüphaneci yeterliliklerini de göz
önünde bulundurmaktad›r.

Yenilikçilik kültürünün belediye kütüphaneleri için hizmet
kültürüne dönüfltürülmesi, hizmet kalitesinin art›r›lmas› ve
dolay›s›yla kurumsal varl›¤›n süreklili¤i aç›s›ndan önemlidir.
Bu ba¤lamda, çal›flma kapsam›nda yenilikçili¤in ve yenilikçi
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hizmetin, kurum kültürlerinin ve özellikle yenilikçilik
kültürünün ne oldu¤una, yenilikçi kurum kültürünü oluflturan
bileflenlere, yenilikçili¤in iflletmeler için önemine ve
Türkiye’den ve dünyadan yenilikçi hizmet kapsam›nda
örneklerle yenilikçilik kültürünün belediye kütüphaneleri
için önemine de¤inilmektedir.

Kurum Kültürü Türleri: Yenilikçilik Kültürü ve
Bileflenleri

Bireylerin sahip olduklar› karakter ve kimlikler gibi
kurumlar›nda kendilerine özgü karakter ve kimlikleri
bulunmaktad›r. Karakter yap›s› kurumun kültürünü yans›tan
önemli bir etkendir. Her kurum belirli bir kültür anlay›fl›n›
özümseyebilece¤i gibi, birden fazla kültür yap›s›n› bir arada
tutarak esnek bir anlay›fl›n benimsenmesi de mümkündür.
Önemli olan, stratejiye hizmet eden birleflimi yaratmak ve
bu birleflimi, uygun bir liderlik yaklafl›m› ile destekleyebilmektir
(Motiva, 2016).

Kurum kültürü türlerine bak›ld›¤›nda özellikle belirli türlerin
ön plana ç›kt›¤› görülmektedir. Bunlar; Muhafazakâr, direnç,
hiyerarfli, piyasa, klan, süreklilik, yenilikçi/de¤iflimci kültürlerdir.
Muhafazakâr kültür, muhafazakâr inanç ve de¤erlere sahip
bir kurum kültürü anlay›fl›d›r. Kültürün yaflamas› ve sonraki
nesillere devretmesi esas al›nmaktad›r. De¤iflime tedbirle
yaklafl›lan bir kültürel anlay›flt›r. Süreklilik kültürünü
benimseyen kurumlar, muhafazakâr ve de¤iflimci kültür
türünü ayn› anda benimsemifl olmaktad›r. Bu kültür
anlay›fl›nda, geçmifle ba¤l› kal›nd›¤› ölçüde gelece¤e uzanman›n
daha kolay olaca¤› varsay›lmaktad›r. ‹stikrar ve denge ile
de¤iflimin her zaman bir arada olmas› gerekti¤ine
inan›lmaktad›r. Direnç kültürüne sahip olan kurumlar de¤iflim
karfl›s›nda de¤iflimci davranmamakta, aksine çevresel de¤iflime
karfl› dura¤an tutum göstermektedir. Bu kültür tipinin egemen
oldu¤u kurumlarda de¤iflim bask›lar› kurumun d›fl çevresinden
gelmekte, ancak içeridekiler de¤iflime direnç göstermektedirler
(Aktan ve Tutar,  t. y.). Hiyerarfli kültürü, resmi ve yap›lan-
d›r›lm›fl bir modeldir. Yap›lacak olana prosedürler karar
vermektedir. Kurumun düzgün çal›flmas›n› sa¤lamakta en
önemli etken sürece ba¤l›l›kt›r. Resmi kurallar ve politikalar
kurumu bir arada tutmaktad›r. S›n›rlar›n net bir flekilde
çizildi¤i bu yap›da, esneklik ve özgür hareket edebilme ikinci
plandad›r ve bu yaklafl›m yenilikçili¤in kurum kültürüne
dönüflmesini güçlefltirmekte, süreci uzatmaktad›r. Piyasa
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kültürü, sonuç odakl› bir kültürdür. Çal›flanlar rekabetçidir
ve hedeflere odakl›d›r. Kazanmaya yap›lan vurgu kurumu
bir arada tutmaktad›r. Sayg›nl›k ve baflar› en önemli kriterler
olarak dikkat çekmektedir. Pazar pay› baflar›n›n tan›m›n›
oluflturmaktad›r. Kurumsal tarz rekabete dayanmaktad›r. Klan
kültürü, arkadafl iliflkilerinin a¤›r bast›¤› bir kurum kültürü
anlay›fl›d›r. Kurum, ba¤l›l›k ve gelenek ile bir arada
tutulmaktad›r. Baflar›, müflterilerle empati kurma, ihtiyaçlar›n›
karfl›lama ve insanlara sa¤lanan ilgi çerçevesinde
tan›mlanmaktad›r. Kurum tak›m çal›flmas›n›, kat›l›m› ve
uzlafl›m› teflvik etmektedir. Yenilikçi/De¤iflimci kültür, dinamik
ve yarat›c› bir çal›flma ortam›n› temsil etmektedir. Giriflimcilik
ve risk alma yaklafl›mlar› bu kültürel anlay›fl›n içerisinde
bulunmaktad›r. Yenilikçi giriflimler kurum içerisinde birli¤i
sa¤layan malzemeler olarak nitelendirilmektedir. Yeni ürünlerin
veya hizmetlerin mevcudiyeti baflar› olarak alg›lanmaktad›r.
Bu kültür yap›s›, bireysel inisiyatifleri ve özgürlü¤ü teflvik
etmektedir (Motiva, 2016).

Kurum kültürü, kurumun amaçlar› do¤rultusunda flekillen-
mekte ve kurumsal varl›¤›n süreklili¤i aç›s›ndan önem
tafl›maktad›r. Dolay›s›yla, her kurum kendi yap›s›na uygun
olan kültür anlay›fl›n› benimserken riskli yanlar› da göz
önünde bulundurmak durumundad›r. Bu ba¤lamda, bilgi
merkezi olarak nitelendirilen ve yerele hizmet sunmakla
sorumlu olan belediye kütüphanelerinin gerek varl›¤›n› ispat
edebilmesi gerek kullan›c› beklentilerine karfl›l›k verebilmesi
ve sonucunda kurumsal varl›¤›n› sürdürebilmesi ad›na dinamik,
özgür ve giriflimci bir kurum kültürü anlay›fl›yla yönetilmesi
ve bu anlay›fl› sürdürmesi gerekmektedir. Bu ba¤lamda,
yenilikçi/de¤iflimci kurum kültürünün belediye kütüphaneleri
için en ideal yaklafl›m oldu¤u düflünülmektedir.

Kurum kültürü, farkl› bileflenlerin bir araya gelmesi ve
birbirileriyle etkileflime girmeleri sonucunda oluflmaktad›r.
Her kurum kültürünü oluflturan birtak›m bileflenlerden söz
etmek mümkünüdür. Konumuz itibariyle yenilikçi kurum
kültürünün bileflenleri; Personel, kullan›c›, bütçe, bina, derme
ile birlikte yönetim, üst kurumlarla iliflkiler, pazarlama, bölge
yüz ölçümü, bölge nüfusu, kamuoyu tepkisi ve etkileflim
olarak ayr› bafll›klar halinde ele al›nmaktad›r.

Personel, kullan›c›, bütçe, bina ve derme bütün bilgi merkezleri
aç›s›ndan önemli say›lan 5 temel bileflen olarak bilinmektedir.
Yenilikçilik sürecinde, kurumda çal›flan personelin yenilikçili¤e



344

karfl› ilgisi, bu konudaki alg› ve bilgisi, merak duygusuna
sahip olmas›, grup çal›flmas›na yatk›nl›¤› gibi alt etkenler
dikkate al›nmal› ve analiz edilmelidir. Eksik kal›nan yanlar›n
giderilmesine iliflkin sorumluluk yöneticilere düflmekte ve
bu eksikliklerin giderilmesi için hizmet içi e¤itimler ya da
kurum içi e¤itim etkili yaklafl›mlar olarak dikkat çekmektedir.
Belediye kütüphanelerinde çal›flan ya da çal›flacak olan her
kütüphanecinin mesleki e¤itim alm›fl olmayaca¤›, mesleki
e¤itim alm›fl olsa da yenilikçilik konusunda yeterli seviyede
olamayaca¤› göz ard› edilmemelidir. Bütçe, yenilikçilik
sürecinde önemli bir di¤er etkendir. Kaliteli ve dikkat çekecek
hizmetler için gerekli olaca¤› gibi hizmetlerin sürdürülebilmesi
ad›na da önem tafl›maktad›r. Sürekli bir bütçeye sahip
olunmad›¤›nda, bir sonraki hizmet için soru iflaretleri ve
endifle ço¤alacak, bütçe yaratma konusunda farkl› aray›fllara
girilmesi kaç›n›lmaz olacakt›r. Bina, hizmetlerin sergilenmesi
için önemli bir bileflendir. Fiziki aç›dan uygunluk ya da
elveriflsizlik gelifltirilen hizmetleri flekillendirici bir etkiye
sahiptir. Bu ba¤lamda, hizmete göre fiziki alan, fiziki alana
göre hizmet esnekli¤i göz ard› edilmemelidir. Kullan›c›
bilefleni, hizmetlerin ortaya ç›kar›l›fl sebebi olarak
de¤erlendirilebilir. Hizmetler kullan›c› odakl› gelifltirildi¤inde
gerçek etki ortaya ç›kar›lm›fl olacakt›r. Ayn› zamanda, isteyen,
sorgulayan ve daha yeniyi, daha iyiyi bekleyen bir kullan›c›
kitlesinin yarat›lmas› ise kütüphane hizmetlerinin kalitesinin
art›raca¤› gibi, kütüphane-kullan›c› etkileflimine olumlu
yans›yacakt›r. Bu sayede, kullan›c› kendisini gelifltirirken,
kütüphane de kendisini gelifltirmek durumunda kalacakt›r.
Derme, yenilikçilik sürecinde arac› niteli¤i tafl›yan bir bileflen
olarak dikkat çekmektedir. Kaynaklara eriflim için kütüphaneyi
kullanan kullan›c›lar›n hizmetlere karfl› fark›ndal›k kazanma
ve kendilerine yönelik gelifltirilen hizmetlere yönelme
ihtimalleri artacakt›r.

5 temel bileflenin yan›nda, yönetim anlay›fl›, üst yönetimle
iliflkiler, pazarlama, bölge yüz ölçümü, nüfus, kamuoyu
tepkisi ve etkileflim de di¤er bileflenler olarak dikkat
çekmektedir. Yönetim anlay›fl›n›n yenilikçilik kültüründe
önemli bir yere sahip oldu¤una de¤inilmiflti. Bu kültürel
yap›n›n özümsenmesinde, uygun bir yönetim anlay›fl›n›n
benimsenmesi hayati önem tafl›maktad›r. Karar vericilerin,
k›r›lgan bir yap›ya sahip olan yenilikçilik sürecine olumlu
ve olumsuz yönde çok rahat flekil verebilece¤ini tahmin
etmek güç de¤ildir. Bunun yan›nda, üst yönetimle iliflkilerin
güçlü olmas› sürece olumlu yans›yacakt›r. Üst yönetimin,
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kurumun amaçlar›n› anlamas› ve hizmetleri benimseyebilmesi,
kütüphane ve yönetiminin maddi manevi desteklenmesine
ortam haz›rlayacakt›r. Pazarlama bilefleni, bu süreçte
yenilikçili¤e can veren önemli bir bileflen olarak
de¤erlendirilmektedir. Ortaya ç›kan ürün, hizmet veya
yöntemin kullan›c› ve benzer kurumlara yans›t›labilmesi
hizmet, ürün veya yöntemin önemi ve gereklili¤inin
anlafl›lmas›na yard›mc› olacakt›r. Yüz ölçümü ve nüfus
hizmetlerin ne kadar genifl bir kitleye ya da alana hitap
edece¤i konusunda fikir veren bileflenlerdir. Bu ba¤lamda,
alan ve kitle darald›kça kullan›c›ya eriflim ve etkileflim
artacakt›r. Ancak yüz ölçümü ve kullan›c› kitlesi genifl olan
bölgeler için bu yaklafl›m olumsuz olarak alg›lanmamal›d›r.
Hizmetlerin nüfusa ve yüz ölçümüne göre gelifltirilmesi,
geniflletilmesi, sunulmas› mümkündür. Kamuoyu tepkisi
kullan›c›lar›n, konuyla ilgili benzer kurum veya kurulufllar›n,
de¤erlendirme ve elefltirileriyle birlikte hizmetlere flekil
vermesiyle do¤rudan ilgilidir. Hizmetin gerek planlanma
aflamas›nda gerekse sunuldu¤u andan itibaren k›sa süre
içerisinde al›nacak geri bildirimler hizmetin gelece¤i aç›s›ndan
önem tafl›maktad›r. Kütüphanecilerin, gerek yurt içi gerekse
yurt d›fl›nda kendi alanlar›yla ilgili yaflanan geliflmeleri takip
edebilmesi ve ortaya ç›kar›lan hizmetleri örnek alarak kendi
yerelinde hayata geçirebilmesi ise etkileflim bilefleniyle
aç›klanmaktad›r. Etkileflimin verimli bir flekilde
gerçeklefltirilebilmesi için, merakl›, ilgili, araflt›rmac› ve ön
yarg›lardan uzak olunmas› gerekmektedir. Aksi takdirde, iyi
uygulama örneklerinin örnek al›nmamakla kalmay›p olumsuz
elefltiriler sayesinde say›ca azalma e¤ilimi göstermesine ortam
haz›rlamak da mümkündür.

Yenilikçilik kültürünün oluflmas›nda yukar›da de¤inilen ve
aç›klanan bileflenlerin iyi analiz edilmesi ve sürece dahil
edilmesi oldukça önemlidir. Bu bileflenler, kaliteli bir süreç
yönetimi için gerekli olmakla birlikte yenilikçilik kültürünün
süreklili¤i aç›s›ndan ayr›ca öneme sahiptir.

Yenilikçilik Kültürünün Belediye Kütüphaneleri
Aç›s›ndan Önemi

Yenilikçilik kültürü, farkl› bileflenlerin birbiriyle etkileflime
girmesi ve yenilikçilik aflamalar›n›n her hizmet için en bafltan
bafllayarak takip edilmesinin sürekli hale dönüfltürülmesiyle
oluflan ve sürdürülebilen bir yaklafl›md›r. Bu kültür yap›s›n›
oluflturan bileflenlere daha önce de¤inildi¤i için çal›flman›n



bu bölümünde yenilikçi hizmet aflamalar›na ve buna ba¤l›
olarak yenilikçili¤in belediye kütüphaneleri için önemine
de¤inilecektir.

Yenilikçilik kültürünün oluflmas›nda etkili olan yenilikçi
hizmet aflamalar› genel hatlar›yla 9 ad›mdan oluflmakta ve
her bir ad›m kendi içerisinde önemli alt alanlara ayr›lmaktad›r.
Bu aflamalar s›ras›yla; Tespit, fikir gelifltirme, analiz, sunufl,
geri bildirim, flekillendirme, memnuniyet oluflturma,
sonuçland›rma ve örnek teflkil etme ad›mlar›ndan oluflmaktad›r.
Tespit, yenilikçi hizmet gelifltirme aflamas›n›n ilk ad›m›d›r.
Kullan›c› ilgi, beklenti ve gereksinimlerinin yaz›l›, sözlü,
gözlem vb. yollarla ortaya ç›kar›lmas› gerekmektedir. Gelifltirilen
hizmetlerin kullan›c› odakl› olmas› bu kültür yap›s› içerisinde
oldukça önemlidir. Tespit edilen duruma yönelik yönetici
ve personel fikir al›flveriflinde bulunmaktad›r. Bu fikir al›flverifli
demokratik bir ortamda gerçeklefltirildi¤i müddetçe etkili
olacakt›r. Kütüphanenin personel, derme, bina, bütçe, kullan›c›
aç›s›ndan mevcut durumun analiz edilmesi, fikirlerin hayata
geçirilme aflamas›nda hayati önem tafl›maktad›r. Yeterli
bütçenin haz›rlanmas›, fiziki alan›n fikre göre ya da fikrin
fiziki alana göre flekillenmesi, personelin konuyla ilgili
fark›ndal›k düzeyinin art›r›lmas›, dermenin kullan›c› odakl›
düzenlenmesi ve kullan›c›lar›n fikre verebilece¤i tepkilerin
her yönüyle göz önünde bulundurulmas› gerekmektedir.
Analiz aflamas›ndan sonra, fikirlerin tart›fl›lmas› sonucu ortaya
ç›kar›lan hizmet belirli bir süreli¤ine kullan›c›ya sunularak
geri bildirim al›nmas› sa¤lanmal›d›r. Geri bildirimlere göre
hizmetin flekillendirilmesi söz konusudur. Olumsuz görüfller
hizmetin flekillendirilmesine hatta hizmetin tamamen
kald›r›lmas›n› neden olabilir. Olumlu görüfllere iliflkin oran›n
yüksekli¤i ise hizmetin oldu¤u gibi sürdürülebilmesi için
önemli bir gösterge olarak de¤erlendirilebilir. Kullan›c›dan
al›nan tavsiyeler eflli¤inde hizmetin k›smen de¤ifltirilerek
sunulmas› ise üçüncü yaklafl›m olarak göz önünde
bulundurulabilir. Son flekli verilen ve kullan›c›ya sunulan
hizmetin kullan›c›da memnuniyet oluflturmas› beklenmektedir.
Bu memnuniyet, beklenti ve gereksinimlerin sürekli
de¤iflebilece¤inden k›sa, orta ve uzun vade planlanmal›d›r.
Hizmete karfl› memnuniyet duygunusun azald›¤› alg›land›¤›nda,
hizmete son verilmelidir. Sonuçland›r›lan hizmet, farkl› bir
yöntemle tekrar sunulabilece¤i gibi, gelifltirilerek/geniflletilerek
kullan›c›yla tekrar buluflturulabilir. Dolay›s›yla her hizmetin
bir sonraki hizmete hatta benzer amaçlar› olan di¤er kurumlara
örnek olabilece¤i düflünülebilir. Bu yaklafl›m›n, her hizmet
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için en bafl›ndan itibaren ad›m ad›m ve sürekli olarak
uyguland›¤›nda kurum kültürüne dönüflmesi muhtemeldir.

Yenilikçilik kültürü, farkl› bileflenlerin etkileflime girdi¤i ve
aflamalar›n kullan›c› odakl› olarak takip edildi¤i bir yap›
olarak dikkat çekmektedir. Yenilikçi hizmet gelifltirme
aflamas›n›n iyi organize edilmesi, yenilikçili¤in kurum kültürüne
dönüflümünü kolaylaflt›raca¤› gibi kurumsal süreklili¤i olanakl›
k›lacakt›r.

Yaflan›lan ça¤da, flirketlerin ya da kurumlar›n, hizmetlerini
etkili, kurumsal varl›¤›n› sürekli k›labilmesi, ça¤a ayak
uydurulabilmesi için etkinlik/yeterlilik, adapte olabilirlik/uyum
ve esneklik gibi üç temel özelli¤e sahip olmas› gerekmektedir.
‹flletmelerin de¤iflen flartlara adapte olabilmesi ve bu flartlar
karfl›s›nda yeni hizmetler, ürünler gelifltirmesi ya da yollar
belirleyebilmesi için yenilikçili¤i göz ard› etmemesi
gerekmektedir. Yenilikçi bak›fl aç›s› kazanm›fl flirketlerin
problem veya f›rsatlar› önceden görebilmesi ve duruma göre
hareket edebilmesi daha mümkün görünmektedir (Basadur
ve Gelade, 2006).

Belediye kütüphaneleri aç›s›ndan yenilikçi hizmet gelifltirme
yaklafl›m›n›n benimsenmesi, kültürel ve toplumsal kurumlar
olan belediye kütüphanelerinin kurumsal varl›¤›n› ve
ifllevselli¤ini sürdürebilmesi, kullan›c› gruplar›n›n bilgi ve
kültür temelli beklenti ve gereksinimlerini karfl›layabilmesi
ad›na önem tafl›maktad›r. Bu ba¤lamda, yenilikçi olarak
gelifltirilen hizmetlerin kullan›c›da “yeni” ve “farkl›” alg›s›n›
oluflturarak kullan›c›y› kütüphane kullanmaya teflvik etmesine,
bunun yan›nda hizmetlerin pazarlanabilir olmas› ve süreklilik
göstermesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Belediye kütüphaneleri taraf›ndan hayata geçirilecek yenilikçi
hizmetlerin kütüphanelere birtak›m olumlu yans›malar›
olacakt›r. Bu ba¤lamda; mesleki alanda yaflanan de¤iflimlere
ayak uydurmak ve yenilikçili¤e öncülük etmek, bireylerin
beklentilerini karfl›layabilen bir kurum olmak, kurumsal
etkinlik ve etkilili¤i art›rarak kurum performans›n› yükseltmek,
verimlili¤i art›rmak, potansiyel kullan›c› kitlesini etkin kullan›c›
kitlesine dönüfltürmek, yönetim ve kütüphanecilerin düflünce
gücünü gelifltirmek, kurumun niteli¤ini art›rmak, kurumun
hizmet sundu¤u çevreye uyumunu sa¤lamak, kurumsal
devaml›l›¤› sa¤lamak, hizmet sunulan bölgede sürükleyici
bir güç olabilmek ve kullan›c›lar aç›s›ndan cazibe merkezi
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haline dönüflebilmek yenilikçi hizmetlerin belediye kütüp-
haneleri üzerindeki olumlu yans›malar› olarak de¤erlendirilebilir
(Göker, 2009, s. 31). Bu yans›malara; Üst yönetime kendini
ispat etmek, kurumu pasif yap›dan uzaklaflarak kuruma
haraket kazand›rmak, farkl› fikirlerin ortaya ç›kmas›na ortam
haz›rlamak, fark ve fark›ndal›k yaratmak, kurumlararas›
etkileflime önem kazand›rmak, çal›flanlara ve kuruma prestij
kazand›rmak ve kütüphanenin örnek al›nmas› sa¤lamak gibi
yaklafl›mlar›n ilave edilmesi mümkündür.

Türkiye’de ve Dünyada Yenilikçi Halk Kütüphanesi
Hizmet Örnekleri

Yenilikçi hizmet konusunda, Türkiye’de ve dünyada sunulan
ve sunulmakta olan, belediye kütüphaneleri taraf›ndan örnek
al›nabilecek, uyarlanabilecek ve yerele sunulabilecek çok
say›da kütüphane hizmeti bulunmaktad›r. Bu hizmetler
Türkiye’den ve dünyadan olmak üzere iki grupta verilmektedir.

Türkiye’den yenilikçi kütüphane hizmetleri;

• Ad›yaman ‹l Halk Kütüphanesi’nde Ad›yamanl› flair
ve bilim adamlar›n›n eserleri toplanarak 250 
kaynaktan oluflan, “Ad›yamanl› fiairler Stand›” 
hizmete sunulmaktad›r.

• Bilecik ‹l Halk Kütüphanesi taraf›ndan “Anneler 
okuyor çocuklar anlat›yor masal anlatma yar›flmas›”
düzenlenmektedir.

• Bitlis ‹l Halk Kütüphanesi taraf›ndan kütüphane 
haftas›nda kullan›c›lara tabletler hediye edilerek 
kütüphane-kullan›c› etkileflimine katk›da 
bulunulmufltur. Kurum kültürünün önemli bir 
parças› olan ve flehrin kültürünü de yans›tan bir 
logo gelifltirilerek kütüphane logosu olarak 
kullan›lmaktad›r.

• Burdur Bucak ‹lçe Halk Kütüphanesi, gönüllü bir
kullan›c›yla iflbirli¤i yaparak kullan›fll› ve kolay 
anlafl›labilir bir kütüphane otomasyon sistemi 
gelifltirmifltir.

• Manisa ‹l Halk Kütüphanesi taraf›ndan yerel bas›nla
iflbirli¤i yap›larak kütüphaneye dikkat çekmek 
ad›na kamu spotu haz›rlanm›flt›r.

• Ankara Gölbafl› ‹lçe Halk Kütüphanesi’nde 
kullan›c›lara s›n›rs›z çay ve su ikram› verilerek 
kullan›c› dikkati çekilmeye çal›fl›lmaktad›r.
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• ‹zmir Atatürk ‹l Halk Kütüphanesi taraf›ndan görme
engelli bireylere üniversite, kpss vb. s›navlara 
yönelik gönüllü e¤itim verilmektedir.

• Zonguldak ‹l Halk Kütüphanesi’nde salonlara 
yerlefltirilen ekranlarda kütüphane ve hizmetlerine
iliflkin her türlü duyuru ve bilgilendirme amaçl› 
slayt geçifllerine yer verilmektedir.

• Isparta Halil Hamit Pafla ‹l Halk Kütüphanesi, Isparta
Valili¤i’nin yürüttü¤ü “Mahalle Anneleri projesi” 
sorumlular›yla iflbirli¤i yaparak proje paydafl› 
olmufltur. Serbestlik Müdürlü¤ü ile iflbirli¤i yap›larak
dezavantajl› yükümlülerle kütüphane içerisinde 
okuma etkinlikleri gerçeklefltirilmifltir. Denetimli 
Ruh Sa¤l›¤› ile iflbirli¤i yap›larak tedavi gören 
bireylere bilgisayar e¤itimi verilmifltir.

• Trabzon ‹l Halk Kütüphanesi taraf›ndan 5 farkl› 
okul ve 10 s›n›fa "karikatür nedir " karikatür nas›l
çizilir" bafll›klar› alt›nda kurs hizmeti verilmifltir. 
Trabzon kültürünü yans›tan 61 adet boyama kartonu
haz›rlanarak ilkö¤retim okullar›na gönderilmifltir 
(Alaca, 2015, s. 60-71).

Bu hizmetlerin yan›nda, yenilikçilikle ilgili olarak Türkiye’de
geçmifl y›llarda sunulan farkl› örnekler de bulunmaktad›r.

• Bart›n ‹l Halk Kütüphanesi’nde model uçak yap›m›
kursu, bilgisayar ve dokuma kursu, huzur evi 
ziyareti, tiyatro gösterimleri vb. etkinlikler 
düzenlenmesi ve üç ayl›k periyotlarla kütüphane
bülteni yay›nlanmas›,

• Bilecik ‹l Halk Kütüphanesi’nde özellikle çocuklara
yönelik masal okuma yar›flmalar›, boyama 
etkinlikleri, el becerisi kazanma etkinliklerinin 
düzenlenmesi,

• Çanakkale ‹l Halk Kütüphanesi’nde “çocuk flenli¤i”
etkinli¤inin düzenlenmesi,

• Diyarbak›r ‹l Halk Kütüphanesi’nde gençlere yönelik,
ba¤lama, gitar, tiyatro, diksiyon vb. kurslar›n 
verilmesi,

• Yalova ‹l Halk Kütüphanesi’nde gençlere yönelik
geziler organize edilmesi,

• ‹stanbul Orhan Kemal ‹l Halk Kütüphanesi taraf›ndan
çocuklara yönelik güzel masal okuma yar›flmas› 
düzenlenmesi,
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• ‹stanbul Beyo¤lu Belediyesi Turabibaba 
Kütüphanesi’nde çocuk ve gençlere yönelik film 
ve belgesel gösterimlerinin düzenlenmesi, ayr›ca 
geleneksel “karagöz ve hacivat” gösterimlerinin 
yap›lmas›,

• Sinop ‹l Halk Kütüphanesi’nde çocuklara ve gençlere
yönelik ulusal düzeyde karikatür yar›flmas› 
düzenlenmesi

• Trabzon ‹l Halk Kütüphanesi’nde çocuklara yönelik
“küçük yazarlar” isimli projenin gerçeklefltirilmesi
vb. hizmetler yenilikçi hizmetlere örnek olarak 
verilebilir (Altay, 2013, ss. 196-198).

Afla¤›da, “Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri” çal›flmalar›
kapsam›nda kütüphanecilerin kendi kütüphanelerinde hayata
geçirdikleri ve yenilikçi olarak nitelendirilen hizmetler
belirtilmektedir:

• Kütüphane kullan›m broflürü haz›rlanmas›,
• Ödünç kitaplar› tafl›nmak için kütüphanenin ad›n›

tafl›yan materyallerin verilmesi,
• ‹lan panosu oluflturulmas›, flehirdeki etkinliklerin

burada duyurulmas›,
• Film gösterimlerinin düzenlenmesi,
• Yerel kültürel maketlerin sergilenmesi,
• Yerel gazete, televizyonda kütüphaneyi tan›t›c› 

programlar yap›lmas›,
• Do¤ada safari düzenlenmesi,
• Kütüphaneye üye olana sinema bileti hediye 

edilmesi,
• Kütüphane üyeli¤i karfl›l›¤› dershaneye %10 indirimli

kay›t yapt›r›lmas›,
• Yöredeki yafll›lar›n an›lar›n›n derlenmesi,
• Toplu tafl›ma araçlar›nda kütüphane hizmetleri ile

ilgili duyurular›n yap›lmas›,
• Üniversite s›nav› öncesi moral gecesi düzenlenmesi

 (Y›lmaz, 2007, s. 80-81).

Yukar›da de¤inilen ve halk kütüphaneleri taraf›ndan hayata
geçirilen hizmetlerin yan› s›ra, örnek al›nabilecek, fark›ndal›k
yaratabilecek, farkl› kapsamlarda hayata geçirilen yenilikçi
olarak nitelendirilebilecek uygulamalarda bulunmaktad›r.

• Manisa’n›n Saruhanl› ilçesinde, berber dükkân›nda
s›ra beklerken okuyucular›n s›k›lmalar›n› önlemek,
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kitap okuyarak vakti daha de¤erli kullanmalar›n› 
sa¤lamak ad›na berber dükkân› kitaplarla 
tamamlanarak kullan›c›da fark›ndal›k oluflturulmaya
çal›fl›lmaktad›r.

• Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü ö¤rencilerinin kurdu¤u 
Bilgi Kulübü her y›l bir okula bir kütüphane projesi
kapsam›nda kütüphane kurmaktad›r. Artvin ve 
Erzurum’un ilçelerinde bu proje kapsam›nda 
kütüphaneler kurulmufltur.

• Ad›yaman’da TÜB‹TAK deste¤iyle yürütülen ‘Sanat
Kütüphanesi’ projesiyle, unutulmaya yüz tutmufl 
Anadolu gelenekleri, k›yafetler, mutfak ve tar›m 
aletleri ile tarihi alanlar›n maketleri, okullarda 
kurulacak sanat köfleleriyle yeni nesle aktar›lmaya
çal›fl›lacakt›r.

• Kocaeli’de kitap okumaya merakl› gençler çöpten
toplad›klar› eflyalarla kütüphane kurarak okumaya
dikkat çekmek ve bu alanda fark›ndal›k oluflturmaya
çal›flmaktad›rlar.

• Bu y›l 52.si düzenlenen Kütüphane Haftas›nda 
Heybeliada Kütüphanesi için bisiklet turu 
düzenlenerek kitaba ve kütüphaneye karfl› 
fark›ndal›k oluflturulmaya çal›fl›lm›flt›r.

• Tarsus Belediyesi taraf›ndan Kütüphane Haftas› 
nedeni ile kent meydanda bulunan bütün a¤açlara
kitap as›larak fark›ndal›k yarat›lmaya çal›fl›lm›flt›r.

• Nevflehir’in Avanos ilçesinde Avanos Belediyesi’nin
bafllatt›¤› “Her Yer Kütüphane” projesi kapsam›nda
ilçedeki otobüs duraklar› ve bankamatik yanlar›na
kitaplar yerlefltirilmifltir. Ayr›ca ayn› proje kapsam›nda
Türkiye’nin ilk yel de¤irmeni kütüphanesinin de 
aç›l›fl› yap›lm›flt›r.

• Hatay’›n Erzin ilçesinin Bafllam›fll› köyünde 
Bakanl›ktan emekli bir esnaf bölgede kitaba, 
kütüphaneye ve okumaya karfl› fark›ndal›k 
yaratabilmek için dükkân›n› kütüphaneye 
dönüfltürmüfltür.

    • Bursa Büyükflehir Belediyesi ve Uluda¤ Üniversitesi
ortakl›¤› ile “Gezici-E¤itimli Oyuncak Kütüphanesi”
projesi kapsam›nda Bursa’ya gezici ve e¤itici bir 
oyuncak kütüphanesi kazand›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r.

• Türk Kütüphaneciler Derne¤i Bursa fiubesi üyeleri
taraf›ndan, kitap paylafl›m›n› yayg›nlaflt›rmak ve 
okuma al›flkanl›¤›n›n ve kültürünün art›r›lmas›na 
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katk› sa¤lamak amac›yla, “Özgür Kitap Dolaplar›”
isimli proje hayata geçirilerek 7/24 aç›k olan dolaplar
vatandafllar›n hizmetine sunulmufltur.

• 48. Kütüphane Haftas›’nda kente 2 yeni kütüphane
kazand›ran Nilüfer Belediyesi, Üçevler 
Kütüphanesi’nden sonra Nilüfer fiiir Kütüphanesi’ni
de hizmete açm›flt›r. fiiir Kütüphanesi çok say›da 
flairin kendi fliirlerini seslendirdi¤i keyifli bir 
uygulama olarak dikkat çekmektedir.

• Bursa Sa¤›r Dilsizler Himaye ve Yard›m Derne¤i 
Baflkanl›¤›’n›n önderli¤inde Bursa’da Türk iflaret 
dili kütüphanesi aç›lm›flt›r. Bu sayede, kütüphaneyi
kullanan iflitme engelliler, tercüman vas›tas›yla 
bilmedikleri kelimelerin anlamlar›n› ö¤renebilmekte,
okuma-yazma bilmeyenler ise iflaret diliyle 
haz›rlanan CD`ler vas›tas›yla okumay› ve yeni fleyler
ö¤renmeyi baflarmaktad›rlar.

• Gümüflhane Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu Sa¤l›k
Yönetimi Bölümü Bilge Gençlik Kulübü ö¤rencileri
ve Bölüm Baflkanl›¤› önderli¤inde gelifltirilen 
“Okumak Hiç Bitmeyen Bir Yolculuktur” projesi 
kapsam›nda flehirleraras› yolcu tafl›mac›l›¤›nda 
kullan›lan iki otobüse kitapl›klar yerlefltirilerek 
yolculuk s›ras›nda kullan›ma aç›lm›flt›r .

• Kilis’te, ortaokullarda ve liselerde hayata geçirilen
“Al Götür, Oku, Getir” projesi kapsam›nda 
ö¤rencilerde fark›ndal›k oluflturulmaya 
çal›fl›lmaktad›r.

• Ankara’da ODTÜ’lü araflt›rmac›lar›n gelifltirdi¤i 
kitapmatikler, kütüphanelere monte edilerek 
kullan›c› taraf›ndan aranan kayna¤›n kolayl›kla 
bulunmas›n› ve kayna¤›n kullan›c›ya do¤rudan 
ulaflt›r›lmas›n› sa¤lamaktad›r.

• Antalya Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan hayata 
geçirilen “Antalya’da Kitaplar Dolafl›yor” projesi 
kapsam›nda, vatandafllara kitap okuma al›flkanl›¤›
kazand›rmak için klimal› duraklara kitap raflar› 
yerlefltirilmifltir (Bilgi ve Belge Yönetimi, t. y.).

Türkiye’deki örneklerin yan›nda, kütüphanelerde hayata
geçirilen ve yenilikçi olarak nitelendirilebilecek dünyadan
örnekler de bulunmaktad›r. “Dünyada Bilgi Toplumu fiehirleri”
kapsam›nda yer alan halk kütüphanelerinde 2015 y›l› itibariyle
sunulmakta olan yenilikçi bilgi hizmetleri;
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• Geleneksel flark› programlar› ve dans gösterileri,
• Yerel miras› dijital ortama aktarma,
• Ak›ll› telefon ya da dizüstü bilgisayar ödünç verme,
• Yazarlar ya da film yönetmenleriyle tan›flma,
• ‹nternet sitesi (ülkenin resmi dilinde ve ‹ngilizce)

oluflturma,
• E-kaynaklarla dermeyi zenginlefltirme,
• Sa¤l›k kurulufllar›n› davet ederek t›bbi dan›flma 

hizmetleri verme,
• Emeklileri kitap okumalar› için e¤itme,
• S›kça sorulan sorular (SSS) listeleri haz›rlama,
• Kütüphane baflvurusunu e-posta, k›sa mesaj vb. 

arac›l›¤› ile gerçeklefltirme,
• Çocuklar ve gençler için okuma listeleri haz›rlama,
• Gençlerin proje yapmalar›na, sunum haz›rlamalar›na,

özel uzmanl›k araçlar›n› kullanmalar›na ve oyun 
oynamalar›na uygun ortamlar sa¤lama,

• Ödünç al›nan materyalleri mümkün olan her yerde
iade etme imkân›,

• Kütüphanede yiyecek ve içecek ortamlar›,
• Simge haline gelmifl bir yap›y› kütüphane mekân›

olarak kullanma gibi hizmetlerdir (Önal, 2015, s. 
167-168).

“Dünyan›n mükemmel halk kütüphaneleri” bafll›kl› bir gezi
kapsam›nda ziyaret edilen kütüphanelerde sunulan ve yenilikçi
olarak nitelendirilen yaklafl›mlar da afla¤›da s›ralanmaktad›r;

• Befl yafl alt› çocuklara hikâye okunabilecek özel 
ve genifl odalar›n ayr›lmas›,

• Kütüphane iç tasar›m›nda tiyatral bir görüntü 
sergilenmesi,

• Raflar›n etraf›na kullan›c›n›n ilgisini çekecek 
›fl›kland›rma sistemi yerlefltirilmesi,

• Kullan›c›lar için kolayca yükseltilip alçalt›labilen 
kullan›fll› masalar›n kullan›lmas›,

• Kütüphane içerisinde kafe ve restoran hizmeti 
verilmesi,

• Kullan›c›lar›n müzikle ilgili çal›flmalar›n› 
yürütebilecekleri, kay›t yap›p baflkalar›na 
dinletebilecekleri stüdyo hizmeti sunulmas›,

• Çocuk bölümü camlar›na trafik ›fl›klar›n› and›ran 
›fl›klar yerlefltirilerek kütüphane doldu¤unda k›rm›z›
›fl›¤›n yak›lmas›yla d›flar›dan gelecek kullan›c›lara
mesaj verilmesi (Rosenfeldt, 2009).
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Yukar›da s›ralanan hizmetlerin yan› s›ra, dünyada, farkl›
zamanlarda sunulan ve sunulmakta olan, yenilikçi olarak
nitelendirilebilecek farkl› birçok hizmette afla¤›da s›ralan-
maktad›r:

• Almanya’da Köln Halk Kütüphanesi ücretsiz olarak
ifl bulma hizmeti sunmaktad›r.

• Stuttgart Halk Kütüphanesi ifl, kariyer ve ekonomik
bilgileri içerisinde bar›nd›ran bir web sitesi 
haz›rlayarak kullan›c›lar›na hizmet sunmaktad›r.

• Fransa’da Montpellier Kütüphanesi sanal kütüphane
turu hizmeti sunmaktad›r.

• H›rvatistan’da Rijeka Halk Kütüphanesi “Gençlerden
gençlere” hizmeti sunarak genç kullan›c›lar›n 
buluflarak bilgi al›flveriflinde bulunmalar›n› 
sa¤lamaktad›r.

• ‹ngiltere’de Borough of Tower Hamlets Kütüphanesi
kullan›c› fikirlerine ulaflmak ve bu kapsamda yeni
ve farkl› düflünceleri ortaya ç›karmak ad›na “düflünce
dükkânlar›” uygulamas›n› bafllatm›flt›r.

• Norveç’te halk kütüphanesi ortakl›¤›yla yüzen 
kütüphane fikri gelifltirilmifl ve bir kitap gemisi ile
birlikte Norveç k›y›lar›ndaki kasaba ve adalara 
hizmet sunulmufltur.

• S›rbistan’da Jagodina Halk Kütüphanesi’nde haftan›n
belirli bir günü ve saatinde her kesimden bireylerin
bir araya gelebildi¤i, fikir al›flveriflinde bulunulan
çay partisi hizmeti sunulmaktad›r.

• Yunanistan’da Veria Kütüphanesi küçük iflletmeler
için web sayfas› tasar›m› hizmeti sunmaktad›r 
(Bayter, 2012, ss. 76-78).

• Cansas City’de Mid-Continenet Halk Kütüphanesi
kullan›c›lar›na elektronik kitap okuyucu ve tablet
ödünç vermektedir.

• Almanya’da Hamburg fiehir Kütüphanesi yafl 
gruplar›na göre kitap sepetleri haz›rlamaktad›r.

• Dortmund fiehir Kütüphanesi’nde araflt›rma 
yöntemleri, veri taban› kullan›m›, çevrimiçi katalog
taramas› gibi kütüphane e¤itimleri verilmektedir.

• New York Halk Kütüphanesi üyelik ifllemleri 
konusunda video haz›rlayarak bu filmi You Tube’da
yay›nlam›flt›r. Kütüphane etkinliklerine iliflkin 
duyurular Facebook ve Twitter arac›l›¤› ile bireylere
duyurulmaktad›r (Turan, 2012).
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• Danimarka’da Aalborg Halk Kütüphanesi’nde 
kütüphaneciler belirli bir saat boyunca kütüphane
giriflinde görevlendirilerek kullan›c›lara belirli 
konulardaki kaynak ve filmlerin tan›t›m›n› 
yapmaktad›r. Kullan›c›da görsel fark›ndal›k 
yarat›lmas› ad›na kütüphaneciler kütüphaneye özgü
tasarlanan üniformalarla hizmet sunmaktad›r 
(Johannsen, 2014, s. 472-475).

• ‹sveç Malmö fiehir Kütüphanesi bireyler aras›ndaki
din, ›rk, mesleki statü gibi engelleri ortadan 
kald›rmak ve bireyleri bir araya getirip paylafl›mda
bulunmalar›n› sa¤lamak ad›na 45 dakikal›k iletiflim
oturumlar› karfl›l›¤›nda kat›l›mc›lara geri ödemesiz
flekilde ücret vermektedir.

• Avustralya Ontorio Halk Kütüphanesi “kütüphane-
ciye sor” hizmeti ile kullan›c›lar›na 7/24 bilgi hizmeti
sunmaktad›r.

• Amerika Ann Arbor Halk Kütüphanesi blog 
oluflturarak yerel halk›n sürekli iletiflim halinde 
olabilece¤i, fikir al›fl veriflinde bulunabilece¤i ortak
bir platform hizmeti sunmaktad›r (Newman, 2008,
s. 12-14).

Yukar›daki örneklere bak›ld›¤›nda, halk kütüphaneleri
kapsam›nda yenilikçili¤in birçok farkl› alanda hissedildi¤i
anlafl›lmaktad›r. Örneklerden baz›lar› bölgesel anlamda
yenilikçi say›labilece¤i gibi baz›lar›n›n yenilikçilik kapsam›nda
genel kabul görme durumu söz konusudur. Konumuz itibariyle
belediye kütüphaneleri kapsam›nda yukar›daki birçok hizmetin
aynen uygulanabilece¤i, baz›lar›n›n de¤ifltirilerek, gelifltirilerek
uygulanabilece¤i düflünülmektedir. Belediye kütüphanelerinde
yenilikçili¤e ve yenilikçi hizmetlere karfl› bak›fl aç›s› gelifltirilmesi
ve personel alg›s›n›n art›r›lmas› ad›na bu hizmetlerin bafllang›ç
olarak yeterli ve etkili olaca¤› ön görülmektedir.

Sonuçlar ve Öneriler

Çal›flma kapsam›nda elde edilen sonuçlar ve sonuçlara iliflkin
gelifltirilen önerilere afla¤›da de¤inilmektedir.

• Yaflan›lan ça¤, bilgi ça¤› olmakla birlikte, teknolojinin
etkisiyle yenilikçilik ça¤› olarak da 
nitelendirilmektedir.
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• Yenilikçilik kurum ve iflletmeler için hayati önem
tafl›maktad›r.

• Yenilikçilik öznel olarak de¤erlendirildi¤inden her
kurumun kendi yap›s›na özgü bir yenilikçilik tan›m›
yapmas› mümkünüdür.

• Yenilikçilik bir süreç olarak de¤erlendirilmektedir.
• Yenilikçilik, kullan›c› memnuniyeti ve kurumsal 

devaml›l›k aç›s›ndan hayati önem tafl›maktad›r.
• Yenilikçilik, pazarlanabilirlik, sürdürülebilirlik ve 

kullan›c›da memnuniyet yaratma ile 
iliflkilendirilmektedir.

• Hizmetlerin kullan›c› gereksinimlerine göre, kullan›c›
ile iletiflim kurularak gelifltirilmesi gerekmektedir.

• Yenilikçilik, kütüphane-kullan›c› etkilefliminin 
olumlu bir flekilde yaflanmas›na olanak 
sa¤lamaktad›r.

• Yenilikçilik, kütüphanenin farkl› amaçlar için farkl›
gruplar taraf›ndan kullan›labilece¤i alg›s›n›n 
oluflturulmas›na yard›mc› olmaktad›r.

• Gelifltirilen yenilikçi hizmetlerin hem kurum içinde
hem de kurum d›fl›nda örnek teflkil edece¤i ve 
yenilikçili¤in bu sayede yayg›nlaflaca¤› ön 
görülmektedir.

• Baflar›l› bir yenilikçilik süreci, kütüphanecilerin 
özgüven ve yarat›c›l›klar›n› olumlu etkilemektedir.

• Yenilikçilik belediye kütüphanelerinin hizmet 
kalitesini art›r›c› bir yaklafl›m olarak 
de¤erlendirilmektedir.

• Yenilikçilik kültürünün belediye kütüphaneleri 
aç›s›ndan benimsenmesi ve hizmet kültürüne 
dönüfltürülmesi hizmette süreklilik ve kalite aç›s›ndan
zorunlu görülmektedir.

Çal›flma kapsam›nda belediye kütüphanelerinde yenilikçilik
kültürünün geliflmesi ve benimsenmesi ad›na afla¤›daki
öneriler gelifltirilmifltir;

• Yaz›l› bir yenilikçi hizmet gelifltirme politikas› 
haz›rlanmal›d›r.

• Yenilikçili¤in kiflisel çaba olarak kalmas›n›n önüne
geçilmeli ve genele yay›lmas› sa¤lanmal›d›r.

• Yenilikçilik belirli bir düflünce yap›s›na göre de¤il
daha evrensel bir yap›da gelifltirilmelidir.

• Yenilikçilik, yenilikçi hizmet yaklafl›m› kütüphane
yönetimi ve personeli taraf›ndan özümsenmelidir.
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• Geleneksellikten yenilikçili¤e geçifl için yurt içi ve
yurt d›fl›ndaki geliflmeler ve hizmetler takip 
edilmelidir.

• Kullan›c› profili,  beklenti ve gereksinimleri iyi 
tan›mlanmal›d›r.

• Kullan›c›larda kütüphane ve hizmetlerine karfl› 
fark›ndal›k oluflturulmal›d›r.

• Kullan›c›, kurumsal varl›¤›n süreklili¤i aç›s›ndan 
önemli bir etken olarak alg›lanmal›d›r.

• Yenilikçi hizmet gelifltirme sürecinde kullan›c› ile
etkileflime girilmelidir.

• Yenilikçilik konusundaki tecrübelerin di¤er 
kütüphanelerle paylafl›lmas› gerekmektedir.

• Proje temelli giriflimlerin art›r›lmas› gerekmektedir.
• Üst yönetimler/yerel yönetimler yenilikçilik 

konusunda ikna edilmesi ve sürece dahil edilmesi
gerekmektedir.

Yenilikçili¤in kurum kültürüne dönüfltürülmesi için öncelikle
belediye kütüphanelerinin amaç, ifllev ve görevleri bu
ba¤lamda flekillendirilmelidir. Buna ba¤l› olarak, hizmet
gelifltirme stratejisinin kullan›c› odakl› ve de¤iflen gereksinimlere
karfl›l›k verebilecek flekilde düzenlenmesi önem tafl›maktad›r.
Sürekli de¤iflen kullan›c› ilgi, beklenti ve ihtiyaçlar› karfl›s›nda
kütüphane yönetimi ve kütüphanecilerin de hizmet alg›lar›n›
de¤ifltirmeleri ve kendilerini gelifltirerek de¤iflime ayak uydura-
bilmeleri gerekmektedir. Bu sayede, belediye kütüphaneleri
kullan›c›n›n ilgisini canl› tutabilmek ve kurumsal varl›¤›n›
sürdürebilmek için yenilikçi yaklafl›m ve uygulamalar›
benimseyerek hizmet kültürüne dönüfltürebilme flans›
yakalayacakt›r.

Türkiye’de ve dünyada, özellikle halk kütüphanelerinde
gerçeklefltirilen yenilikçi yaklafl›m ve uygulamalar›n takip
edilmesi ve bu hizmetlerin flartlara uygun hale getirilerek
kullan›c›ya sunulmas› özellikle yönetim ve kütüphanecilerin
alg› ve fark›ndal›k seviyesini yükseltirken mesle¤e bak›fl
aç›lar›n› de¤ifltirerek görev ve sorumluluklar›n ciddiyetine
var›lmas›n› sa¤layacakt›r. Yenilikçilik kültürü kurumlar›n
konumuz itibariyle belediye kütüphanelerinin hizmet
yaklafl›m›n› do¤rudan etkileyece¤i için mesle¤e cazibe
kazand›rmakla birlikte mesle¤in sürdürülebilirli¤ini de mümkün
k›lacakt›r. Mesle¤in sürdürülebilirli¤i ise kurumsal varl›¤›n
sürdürülebilirli¤i ile do¤ru orant›l›d›r.
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Öz

Bilginin h›zla tüketildi¤i ve yeni teknolojilerin bireylerin
yaflam›n› yo¤un biçimde do¤rudan etkiledi¤i günümüzde
bilgi-insan etkilefliminin de¤iflime u¤ramas› kaç›n›lmazd›r.
Bu de¤iflim, yaln›zca bireylerin günlük yaflam›n› de¤il her
türlü kurum ve kuruluflu ve onlar›n iflleyifllerini de
etkilemektedir.

Kütüphaneler ve kütüphane hizmetleri de bu de¤iflimden en
çok etkilenen yerler aras›ndad›r. Bireylerin bilgi ile
etkilefliminin de¤iflmesi kütüphane ile ilgili alg›lar›na
yans›maktad›r. Devaml› gerçekleflen yeniliklerin gerisinde
kalan kütüphaneler, bireylerin art›k gereksinim
duymad›klar›n› düflündükleri kurumlar haline gelme riskini
tafl›maktad›r. Kütüphaneler birer kültürel bellek merkezleri
olarak, devaml› yaflanan yenilikler ve de¤ifliklikler ortam›nda
varl›klar›n› koruyabilmek için bu h›za ayak uydurmal› ve
hizmetlerini bu do¤rultuda yenileyip dönüfltürmelidirler.

Kütüphaneler, bireylere ücretsiz bilgi kaynaklar› ve hizmetleri
sunmalar›n›n yan› s›ra onlar›n yarat›c›l›klar›n› destekleyen,
di¤er bir deyiflle yarat›c›l›klar›n› ortaya koymalar›n› teflvik
eden kurumlard›r. Yarat›c›-yenilikçi hizmetlerini halka
duyurup onlar› kendilerine çekmeyi baflaran kütüphaneler
dolayl› olarak bireylerin kütüphane kullanma ve okuma
al›flkanl›¤›na katk›da bulunmaktad›r.

Son dönemde, Amerika Birleflik Devletleri gibi kütüphane
hizmetleri geliflmifl ülkeler baflta olmak üzere dünyada giderek
yayg›nlaflan yarat›c› alanlar (makerspace/hackerspace) bilim
ve mühendislik, sanat ve tasar›m alanlar›nda bireylerin grup
çal›flmas›yla yeni ürünler ortaya koymalar›n› teflvik eden,
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çeflitli materyalleri bünyesinde bar›nd›ran fiziksel alanlar
anlam›na ge lmektedir .  Yarat ›c ›  a lanlar  okul
kütüphanelerinden halk kütüphanelerine, akademik
kütüphanelerden özel kütüphanelere tüm bilgi merkezlerinde
gerçeklefltirilebilecek baflar›l› bir uygulama örne¤idir.
Sanatç›l›¤a, zanaatç›l›¤a, el ifllerine ilgi duyan bir grup
yarat›c› insan›n oluflturdu¤u yarat›c› kültürden (maker
culture) do¤an yarat›c› alanlarda her zaman olmasa da
genellikle üç boyutlu yaz›c›lar (3D printers) yer almaktad›r
ve bireyler fikirlerini, becerilerini ve materyallerini paylaflarak
yeni bir fleyler ö¤renmek ya da ortaya koymak amac›yla bir
araya gelmektedirler.

Bu çal›flmada, bireylerin bir grupla birlikte teknik ve yarat›c›
projelerde sosyalleflirken ö¤renmeler gerçeklefltirmeleri için
sunulan kütüphane içindeki “yarat›c› alanlar”dan
belediyelerin yenilikçi kütüphane hizmetleri ba¤lam›nda söz
edilecektir. Yarat›c› alanlar ve ifllevleri tan›t›lacak, dünyadan
çeflitli örnekler sunulacak ve bu konuda belediye
kütüphanelerine önerilerde bulunulacakt›r.

Anahtar Kelimeler: Kütüphanelerde yarat›c› yenilikçi
hizmetler, makerspace (yarat›c› alan), belediye kütüphaneleri.

Girifl

Teknolojinin yaflamlar›m›za giderek hükmetti¤i günümüzde
iliflkiler, günlük yaflam etkinlikleri, çal›flma koflullar›, kültürel
etkinlikler vb. ö¤eler yeni iletiflim araçlar› taraf›ndan
biçimlenmektedir. Sosyal medya web siteleri pek çok bireyin
günlük yaflam›n›n önemli bir parças› haline gelmifl ve iliflki
ve etkileflim biçimlerini büyük ölçüde de¤ifltirmifltir. Yeni
iletiflim araçlar›n›n sosyal ve bireysel yaflam üzerinde olumlu
etkilerinin olmas›n›n yan› s›ra olumsuz etkileri de vard›r.
Sanal bir sosyalleflme biçimi olan sosyal medya platformlar›
bireylerin gerçekli¤i halini almaya bafllam›flt›r ve bireyler
daha çok içe kapanmakta ve yaln›zlaflmaktad›r. Do¤al ve
sosyal bir varl›k olan insan›n iliflkileri insan-insan iliflkilerden
insan-makine tarz› iliflkilere do¤ru evirilmektedir. Bu noktada,
çok farkl› yerlerden, farkl› hikâyelerle ve görüfllerle gelen
bireylerin bir arada bulunabildi¤i bir mekân olan kütüphanenin
insanlar›n gerçek anlamda sosyalleflebilece¤i bir ortam
olmas›ndan dolay› önemi artmaktad›r. Kütüphanelerde insanlar
di¤er insanlarla yüz yüze iletiflim ve etkileflimi sürdürürken
çeflitli ö¤renmeler gerçeklefltirebilmektedir.
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Yarat›c› Alanlar: Tan›m› ve Ortaya Ç›k›fl›

Son dönemde, giderek yayg›nlaflan yenilikçi kütüphane
hizmetlerinden biri aç›k eriflimli, demokratik yerler olan,
proje temelli ö¤renmeleri, toplumsal ö¤renmeyi ve grup
iflbirli¤ini destekleyen yarat›c› alanlard›r (makerspace,
hackerspace, fablabs, dospace vs.). Yarat›c› alanlar, ortak
çal›flmaya dayal› üretimin ya da tamir ifllerinin yap›labilece¤i
bir çeflit atölyelerdir.

Yarat›c› alanlar, farkl› dünya görüfllerine sahip bireylerin bir
arada ö¤rendi¤i sosyal bir laboratuvar ifllevi görmektedir
(Schrock, 2014, s.4). Bireylerin “birlikte yapma” içgüdüsünü
desteklemekte; iflbirli¤ine dayal› çal›flma (tak›m çal›flmas›),
kat›l›mc›lar›n etkin bir biçimde ö¤renen ve ö¤reten, katk›
sa¤layan, gelifltiren ve de¤ifltiren rollerine bürünmesini
sa¤lamaktad›r  (Schrock, 2014, s.13). Baz› yarat›c› alanlar
zanaat, resim, tak› tasar›m› gibi daha sanatsal faaliyetlere
yönelirken, di¤erleri lazerle kesim, bilgisayar programlama,
müzik stüdyolar› gibi daha teknoloji temelli etkinliklere
yo¤unlaflmaktad›r  (Moorefield-Lang, 2015, s.107).

Yarat›c› alanlar›n kökeni yarat›c› hareket (maker movement)
sonras› oluflan yarat›c› kültüre (maker culture) dayanmaktad›r.
Make dergisinin kurucusu Dale Dougherty, kendin yap [do-
it-yourself (DIY)] kültürünün bir dal› olan yarat›c› kültürün,
ilki 2006 y›l›nda San Francisco Bay bölgesinde gerçeklefltirilen
Maker Faire’lar (yarat›c› fuarlar) ile yay›lmaya bafllad›¤›n›
belirtmifltir. Yarat›c› kültür, her yafltan ve her özellikten
bireyin “her fleyi” yapabilece¤ini savunan bir felsefeye dayan›r.
Dougherty, günümüzde teknolojik icatlar› ile ün salm›fl ve
çok para kazanan insanlar›n zaman›nda teknoloji ile
“oynad›klar›n›” belirtmekte ve hata yaparak ö¤renildi¤ini
vurgulamaktad›r. Bugünün merakl› amatör mucitlerinin
gelece¤in önemli teknoloji mucitleri olabilece¤ine dikkat
çekmektedir (Brady Salas, Nuriddin, Rodgers ve Subramaniam,
2014, s.332).

Yarat›c› Alanlar: ‹fllevleri

Yarat›c› alanlardaki araçlar arac›l›¤›yla yeni fleyler yarat›labilir
ve var olan nesneler parçalara ayr›labilir. Özellikle bilgisayar
destekli bir tasar›m arac› olan üç boyutlu yaz›c›lar kullan›c›lar›na
basit bir yaz›l›m kullanarak heykellerden küçük aletlere kadar
farkl› nesneler üretmelerine olanak tan›maktad›r. Üretilen bu
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nesnelerin yap›m›nda kullan›lan malzemeler (plastik, ahflap,
naylon vs.) yüksek maliyetli de¤ildir (Barniskis, 2014a, s.8).
Yarat›c› alanlar bireylerin tek bafllar›na edinemeyecekleri
üretim araçlar›n› ve malzemelerini onlar›n yarat›c›l›klar›na
sunmaktad›r (Barniskis, 2014a, s.9). Yarat›c› alanlarda öne
ç›kan teknolojik araçlar›n bafl›nda gelen 3D yaz›c›lar, normalde
bireysel olarak sat›n al›nmak istendi¤inde maliyeti yüksek
olabilecek fakat kütüphane gibi herkesin eriflebilece¤i bir
kurum taraf›ndan al›nmas› finansal aç›dan oldukça uygun
olabilecek teknolojik bir araçt›r. 3D yaz›c›lar için kullan›lan
malzemeler plastik baflta olmak üzere, naylon ve tahta da
olabilir. 3D modelleri tasarlamak için bir bilgisayar yaz›l›m›
ve hassas lazer kesiciler destekleyici di¤er araçlard›r. Baz›
kütüphanelerde 3D yaz›c›lar için gerekli malzemeler masrafl›
hale geldi¤i için kullan›c›lardan düflük bir miktar kullan›m
ücreti talep edilmektedir.

Patent süresi dolan 3D yaz›c›lar gibi araçlar da yarat›c› süreci
h›zland›rm›flt›r. Ö¤retmen-sanatç›lar›n yak›ndan takip etti¤i
Make dergisi, yarat›c›l›¤›n kutland›¤› festivallerin ve etkinliklerin
çok ilgi ve destek görmeye bafllad›¤›na dikkat çekmektedir.
Bu durumun temelinde insanlar›n elleriyle bir fleyler yaratmay›
sevmesinin yan› s›ra bireylerin birbirlerinden giderek
soyutlaflt›¤› bilgi toplumunda iflbirli¤inin ve sa¤duyunun
önemli hale gelmesi de yatmaktad›r (Barniskis, 2014a, s.6).

Bir çeflit yayg›n e¤itim ortamlar› olan yarat›c› alanlarda örgün
e¤itimin tersine ö¤renme sürecine ö¤renenler daha etkin bir
biçimde kat›labilmekte ve kendi potansiyellerini daha rahatça
sergileyebilmektedirler (Schrock, 2014, s.3). Yarat›c› alanlar
resmi ö¤renme ortamlar› gibi olmad›¤› için bireyler bofl
zamanlar›n› keyifli ve verimli bir biçimde geçirebilmekte ve
yeni bilgiler edinmektedirler.

Biliflsel psikoloji ve deneysel ö¤renme gibi disiplinlerin
literatüründeki pek çok çal›flma yarat›c› alanlar›n pedagojik
yararlar› oldu¤unu göstermektedir. Bireyin nesnelerle ve
çevresiyle etkileflime girmesinin kendini keflfetme sürecini
h›zland›raca¤› savunulmaktad›r. Farkl› ö¤renme tarzlar›n›n
bir arada bulunmas› bireylerin alternatif ö¤renme biçimleriyle
tan›flmalar›n› sa¤lamakta ve küçük bir grup ile birlikte
çal›fl›ld›¤› için grup içindeki bireyler birbirlerine kendi
becerilerini ö¤retebilmektedir (Schrock, 2014, s.1-2).
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S›radan insanlar genellikle sanatç› olmad›klar›na ve yarat›c›
güçleri bulunmad›¤›na inanmaktad›rlar. Yarat›c› alanlar,
insanlar›n içlerindeki yarat›c› gücü onlara ücretsiz malzemeler
ve yönlendirmeler sunarak teflvik etmektedir. Hobi olarak
sanat icra eden insanlar için ayn› sanat› gerçeklefltirenlerin
bulundu¤u bir gruba dâhil olma f›rsat› do¤maktad›r. Bireyler
birbirlerine kendi becerilerini ö¤retebilmekte ve sanatlar›n›
duyurabilmektedirler. Yarat›c› alanlar bireylerin tamir etmelerini,
deneyimlemelerini, baflar›s›z olmalar›n› sonra tekrar
denemelerini ve yenilikçi yollarla sorunlara çözüm getirmelerini
sa¤lamaktad›r (Barniskis, 2014a, s.9).

Yap›m süreci, ortaya ç›kan son üründen daha önemlidir.
Sürecin planlama aflamas› da oldukça ö¤reticidir. Kat›l›mc›lar
neyi nas›l yapacaklar›n› ve nas›l sergileyeceklerini planlarken
tasarlama ve organizasyon becerileri geliflmektedir. Bu süreç
sosyal medya veya di¤er iletiflim araçlar› arac›l›¤›yla
paylafl›ld›¤›nda di¤er bireyler için de örnek olmakta ve
araçlar›n ve yöntemlerin potansiyel uygulamalar›n›
tan›tmaktad›r (Barniskis, 2014a, s.13).

Kat›larak ve yaparak ö¤renmek kütüphane kültürüyle
ba¤daflmaktad›r. Kütüphane, keflfetmeye merakl› çocuklar
ve yetiflkinler için uygun bir ortam sunmaktad›r. Özellikle
çocuklar›n kütüphanede pasif olmalar› beklenmemelidir
(Peltonen ve Wickström, 2014, s.2). Okulda verilen örgün
e¤itim ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda kütüphaneler çocuklar için
zengin bilgi kaynaklar› ile dolu, insan› içine çeken ortamlard›r.
Yarat›c› alanlar, kütüphanelerin araflt›rmaya, keflfetmeye,
yapmaya uygun ortam›n› zenginlefltirmektedir.

Yeni teknolojik geliflmeler, kütüphanelerde ö¤renme ortam›
yaratmak için pek çok f›rsat sunmaktad›r. Özellikle çocuklar
teknolojik yenilikleri ö¤renme konusunda merakl›d›r. Çocuklar
da yetiflkinler de gruba verilen derslerden ziyade küçük
gruplarda yap›lan ö¤retimlerden daha çok zevk almakta ve
daha h›zl› ö¤renmektedir. Bunun nedeni, ö¤renenlerin küçük
gruplarda daha etken kat›l›mc›lar olabilmeleri ve içerik
üretebilmeleridir (Peltonen ve Wickström, 2014, s.2).

‹çinde bulunduklar› okulun, toplumun ya da üniversitenin
teknoloji lideri olan kütüphanelerin en güncel teknolojik
geliflmeleri yak›ndan takip etmesi ve bu geliflmeleri hizmetlerine
yans›tmas› gerekmektedir (Moorefield-Lang, 2015, s.108).
Bilgiye eriflim yollar› de¤ifltikçe kütüphanelerin ve
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kütüphanecilerin -temel de¤erleri ayn› kalsa da- görevleri,
becerileri ve rolleri de¤iflmektedir. Ö¤rendikleri temel
kütüphanecilik bilgilerini yeni teknolojilerle ve hizmetlerle
birlefltirip kendi s›n›rlar›n› aflan kütüphanecilere gereksinim
duyulmaktad›r (Moorefield-Lang, 2015, s.108). Güçlü
kütüphaneler ve güçlü toplumlar için “merak” ve “yenilik”
anahtar sözcüklerdir (Peltonen ve Wickström, 2014, s.9).

Kütüphaneler yarat›c›-yenilikçi hizmetler gelifltirmedikleri
sürece önemlerini giderek yitirerek ortadan kaybolma tehdidi
ile yüzleflmek zorunda kalacaklard›r. Bilgi toplumunda bireyler
bilgiye istedikleri yerde ve istedikleri h›zda ulaflabilmektedir.
Eriflilen bilginin niteli¤i tart›flmaya aç›k olsa da bu durum
bireylerin kütüphane kurumuna gereksinim duymamas›na
yol açmaktad›r. Kütüphanelerin hizmetlerini, geleneksel kitap
ödünç al›p verme hizmetlerinin ötesine tafl›malar› gerek-
mektedir. Dijital dünyaya ayak uyduramayan kütüphanelerin
varl›klar›n› devam ettirememe riski söz konusudur.
Kütüphanelerin ça¤›m›zdaki temel ifllevi bireyleri kaynakla
buluflturmak de¤il bilgi ile buluflturmakt›r. Bilgi art›k dijital
ortamda yer almakta, giderek evirilmektedir. Dolay›s›yla,
kütüphanelerin bireyleri gereksinimleri ve beklentileri
do¤rultusunda do¤ru bilgi ile buluflturmalar› beklenmektedir.

Kütüphanelerin ev/okul ve ifl yeri d›fl›nda üçüncü mekân
olma özelli¤i giderek artan bir ifllevi haline gelmektedir.
Yarat›c› alanlar, bireylerin güncel bilgileri takip etmelerini,
e¤lenerek ö¤renmelerini, yarat›c›l›klar›n› keflfetmelerini/
gelifltirmelerini ve sosyal bir grubun parças› olmalar›n› sa¤lad›¤›
için kütüphanelerin üçüncü mekân olma ifllevlerine önemli
bir katk› sa¤lamaktad›r.

Yarat›c› alanlar sayesinde, normalde kütüphane kullanma
al›flkanl›¤›na sahip olmayan bireylerin kütüphaneye gelmesi
teflvik edilebilir (Peltonen ve Wickström, 2014, s.8). Yarat›c›
alanlar ayn› zaman bireylerde yaflam boyu ö¤renme, merak
uyand›rma, giriflimcili¤i art›rma gibi ifllevlere de hizmet
etmektedir.

Yarat›c› alanlar kütüphanelerin bilginin yaln›zca tüketildi¤i
yerlerden bilginin üretilmeye baflland›¤› yerlere do¤ru geçiflini
sa¤lamaktad›r. Bilgiye bu tarz bir eriflim sa¤lanmas› düflünce
özgürlü¤ünü ve sosyal adaleti de desteklemektedir (Barniskis,
2014b, s.836).
Yarat›c› alanlar baz› kullan›c›lar›n bofl zamanlar›n› verimli ve
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e¤lenceli bir biçimde de¤erlendirmesine yard›mc› olurken,
baz›lar›n›n var olan iflleri ya da ifl baflvurular› için gereken
becerileri edinmelerini sa¤lamaktad›r (Barniskis, 2014b, s.836).
Yarat›c› alanlar›n önemli ifllevlerinden biri de kad›nlar›n ve
dezavantajl› di¤er grup üyelerinin teknoloji, bilim, matematik
gibi konularda kendilerini gelifltirmelerine ve bu alanlarda
ifl bulabilmelerine f›rsat sunmas›d›r (Brady ve di¤erleri, ,
2014, s.331).

Bilgi ile do¤rudan iliflkili olan kütüphanelerin bilgi üretimini
kolaylaflt›rma gibi bir ifllevi vard›r. Bilgi üretim araçlar›
sa¤layan ve kullan›ma sunan kütüphaneler, toplum için
gerekli bilgi üretimini karfl›lamaya yard›m etmektedir. Yarat›c›
alanlar› kullanan bireyler çevrelerini keflfederken yeni beceriler
ve bilgiler edinerek sonunda kendi toplumlar›n›n geliflimine
katk›da bulunmaktad›rlar. Yarat›c› alanlar sayesinde dijital
okuryazarl›k artmakta ve bireyler de¤iflen dünyay› daha iyi
kavrayabilmektedir. Yarat›c› alanlar kütüphanelerin de varl›¤›n›
devam ettirmeye yaramakta ve önemini bir kez daha ortaya
koymaktad›r (Kelly, 2013, s.2).

Kütüphaneler ve yarat›c› alanlar oldukça benzer ifllevlere
sahiptir. Her ikisi de yaflam boyu ö¤renmeyi destekler ve
içinde bulunduklar› topluma bilgi hizmetinde bulunur. Her
iki kurum da ayr› ayr› varl›klar›n› sürdürebilirken, bir araya
geldiklerinde daha geliflmifl ve daha fazla kiflinin gereksinimine
yan›t verebilecek bir bütün haline gelmektedir (Kelly, 2013,
s.3).

Yarat›c› alanlar›n temel ifllevlerini özetlemek gerekirse;

• Yarat›c›l›¤› gelifltirme,
• Bireyleri kütüphane kullan›m›na çekme,
• Sosyalleflmeye yard›m etme,
• Yaflam boyu ö¤renmeyi destekleme,
• Dijital uçurumu kapatma,
• Kütüphane-kullan›c› iliflkisini güçlendirme,
• E¤itim-bilim-teknoloji iliflkisini destekleme,
• Kütüphane alg›s›n› olumlu yönde de¤ifltirme,
• Kütüphaneleri daha e¤lenceli mekânlar haline 

dönüfltürme,
• Kütüphaneleri do¤rudan yarat›c›l›¤› destekleyen 

mekânlar haline getirme,
• Yenilikçi kültüre katk› sa¤lama,
• Toplumsal-teknolojik de¤iflime katk› sa¤lama 

biçimindedir.
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Dünya’da Yarat›c› Alanlar ile ‹lgili ‹yi Uygulama
Örnekleri

Finlandiya’da bir halk kütüphanesinin yarat›c› alan›nda
çocuklar›n oluflturdu¤u e¤itsel filmler ve kitap tan›t›mlar›
di¤er kütüphane kullan›c›lar› için de yararl› kaynaklar haline
gelmifltir. Filmler, kütüphane kullan›m›n› ö¤retme ile ilgilidir
(örne¤in, kitap ödünç alma, yarat›c› alan› tan›tma, üç boyutlu
yaz›c›lar›n nas›l çal›flt›¤›n› gösterme vs.). Filmlerin yap›m›
aflamas›nda kütüphaneciler temel video yap›m teknikleri ile
ilgili bilgileri toplam›fllar ve çocuklara göstermifllerdir. Filmleri
çekmek için kullan›lan araçlar mobil telefonlar ve tabletler
olmufltur. Filmlerin yap›m›nda görev alan çocuklar,
kütüphanede akflam onlar için düzenlenmifl etkinliklere davet
edilmifllerdir.  (Peltonen ve Wickström, 2014, s.3-4).

Kitap tan›t›mlar› için çocuklara bir haftada okumalar› gereken
kitaplar ve kitab› okurken tan›t›mda öne ç›karmalar› beklenen
konular (ana konu, ana karakterler vs.) il ilgili listeler
verilmifltir. iPadler, iMovie ve benzeri uygulamalar kullan›larak
tan›t›mlar çekilmifl ve internetten Creative Commons lisansl›
foto¤raflar araflt›r›lm›flt›r. Foto¤raflar›n araflt›r›lmas› en zorlu
k›s›m olsa da bu süreçte çocuklar telif haklar› ile ilgili bilgiler
edinmifl ve internette arama yapma becerileri geliflmifltir
(Peltonen ve Wickström, 2014, s.5).

Finlandiya’daki bu halk kütüphanesinin yarat›c› alan›nda
çocuklarla düzenlenen bir di¤er etkinlik de robot haftas›d›r.
Robot teknolojisi ile ilgili çal›fltaylar düzenlenmifl, lego robotlar
basit görevleri gerçeklefltirmek üzere kodlanm›flt›r. Yararl›
okul ve kütüphane robotlar› ile ilgili öyküler yaz›lm›fl ve bu
öyküler iPadler kullan›larak animasyon haline getirilmifltir
(Peltonen ve Wickström, 2014, s.5).

Her kütüphanenin yarat›c› alan› ve bu alanda hitap etti¤i
kitle ile bulundurdu¤u malzemeler ayn› olmamaktad›r. Örne¤in
Amerika Birleflik Devletleri’nde bulunan bir yarat›c› alanda
sunulan malzemeler flöyledir: araç-gereçler, el de¤irmenleri,
f›r›nlar, dikifl makineleri vs. Burada son dönemde
gerçeklefltirilen etkinliklerden biri kat›l›mc›lar›n kendi ifl
önlüklerini dikmesidir (Barniskis, 2014a, s.7).

Yarat›c› alanlar okul kütüphaneleri ve üniversite kütüpha-
nelerinde yayg›n olmakla birlikte, halk kütüphanelerinde,
çocuk kütüphanelerinde ve özel kütüphanelerde de bulun-
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maktad›r. Yerel yönetime ba¤l› olan belediye kütüphanelerinde
de yarat›c› alanlar›n kurulmas› önerilmektedir. Belediye
kütüphaneleri, yerel halk›n özelliklerini ve beklentilerini en
iyi çözümleyebilen kurumlar olarak yarat›c› alanlarla halk›n
gereksinimlerine yan›t verebilir ve onlar› kütüphane
kullan›m›na çekebilir. Belediye kütüphanelerinin bütçelerinden
yarat›c› alanlar için bir miktar para ayr›lmal›; zanaat›n›,
becerilerini sunmak isteyen gönüllü bireyler veya sponsorlar
bulunmal›; küçük alanlarla ve etkinliklerle bafllanmal›; konu
uzmanlar› getirilmeli ya da kütüphaneciler ilgili konularda
ön haz›rl›k yaparak kendilerini gelifltirmeli; kendi
becerilerini/hobilerini/ilgi alanlar›n› gelifltirmek isteyen bireyler
bu etkinliklere yönlendirilmeli, geliflmifl ülkelerdeki etkinlikler
takip edilmeli; yerel halk›n dezavantajl› gruplar› ya da
teknolojiye eriflimi olmayan yoksul, engelli, yafll›, ev han›m›
vb. insanlar bu etkinliklere davet edilmeli; iflsizlerin bu
etkinliklerde çeflitli beceriler edinmesi sa¤lanmal› ve çeflitli
medya araçlar› ile bu etkinlikler halka duyurulmal›d›r.

Afla¤›da s›ralanan web siteleri konu ile ilgili geliflmelerin
takip edilmesine yararl› olmaktad›r.

• http://www.makersturkiye.com/p/maker-hareketi-
nedir.html

• https://www.youtube.com/watch?v=EpalG0qXLkI
• http://www.egitimdeteknoloji.com/makerspace-

yaratim-atolyeleri-nedir/
• http://www.goethe.de/ins/tr/tr/lp/kul/mag/bib/

13228221.html
• http://www.gokhanmms.com/2013/12/22/

turkiyenin-ilk-buyuk-olcekli-makerspacei-atolye/
• http://library-maker-culture.weebly.com/

makerspaces-in-libraries.html
• https://www.ted.com/talks/dale_dougherty_we_

are_makers?language=tr
• https://www.pinterest.com/dianalrendina/

makerspace-ideas-inspiration/

Sonuç olarak, de¤iflen dünyada kütüphanelerin de kendilerini
yenilemeleri, gelifltirmeleri ve bu dünyaya uyum sa¤lamalar›
varl›klar›n› devam ettirebilmeleri aç›s›ndan çok büyük önem
tafl›maktad›r.

Günümüzde giderek yayg›nlaflan yarat›c›-yenilikçi hizmet
örneklerinden yarat›c› alanlar (makerspace) kütüphanelerin
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vizyonunu de¤ifltirmekte; birer cazibe merkezi haline
gelmelerini sa¤lamaktad›r. K›saca, hizmet verdikleri toplumun
bireylerinin daha üretken, verimli ve yararl› olmalar›na katk›
sa¤layan ve kütüphaneler için yüksek maliyetler gerektirmeyen
yarat›c› alanlar kütüphanelerin kullan›m biçim ve düzeylerini
olumlu yönde etkileyecektir.
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Belediyelerde e-Uygulamalar ve EBYS

Belediyeler devletin halka aç›lan kap›s›d›r. Belediyeler iyi
hizmet veriyorsa vatandafl devlet hizmetlerinden memnundur.
Bu ba¤lamda belediyeler, verdikleri hizmetler ile devletin,
vatandafl›n yan›nda oldu¤unu gösteren en önemli kamu
kurumudur. e-Devlet uygulama ve hizmetlerinde belediyeler
taraf›ndan sunulan kamu hizmetleri önemli bir yere sahiptir.
Bu nedenle belediyeler, tüm iletiflim kanallar›n› ve farkl›
platformlarda e-uygulamalar› kullanarak hizmetlerini yürütmesi
ve yönetim etkinliklerini gerçeklefltirmesi kaç›n›lmazd›r. Bu
çerçevede de¤erlendirdi¤imizde belediyelerin kulland›klar›/
kullanmak zorunda olduklar› bilgi sistemlerindeki çeflitlilik
dikkat çekmektedir.

Bu çeflitlilik belediyelerde EBYS uygulamalar›n›n fakl› yap›da
kurgulanmas›n› ve çal›flt›r›lmas›n› gerektirir. Belediyelerde
e-uygulamalar› ana hatlar› ile iki kategoride toplayabiliriz:

Belediyelerde Elektronik Belge Yönetim
Sistemlerinin Boyutu ve Kurumsal

Yap›lanma Gereksinimleri

Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci
Ankara Üniversitesi, Türkiye, ozdemirci@ankara.edu.tr

Öz

e-Devlet uygulama ve hizmetlerinde belediyeler taraf›ndan
sunulan kamu hizmetleri önemli bir yer tutmaktad›r. e-Devlet
uygulamalar› aras›nda yer alan EBYS, içerdi¤i bilgi ve belgeler
ile e-devletin bilgi altyap›s›n› oluflturmaktad›r. Belediyelerin
hizmet alan› ve yönetim yap›s› EBYS uygulamalar›n›n
kurumsallaflt›r›larak kullan›lmas› ve yönetilmesini
gerektirmektedir. Bu ba¤lamda EBYS uygulamalar›n›n
kurumsal yap›ya uygun ve di¤er bilgi sistemleriyle birlikte
çal›flabilecek altyap›ya sahip olmas› önem tafl›maktad›r.
Bildiride, belediyelerde EBYS uygulamalar›n›n boyutu ve
kurumsal yap›lanma gereksinimleri, sorunlar, çözüm önerileri
ile izlenecek yol ve yöntemler irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Belediyeler, EBYS uygulamalar›,
kurumsal yap›lanma.
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• Bilgi vermeye yönelik e-hizmetler/uygulamalar.
• ‹fllemlere, süreçlere yönelik e-hizmetler/uygulamalar.

Belediyelerde e-uygulamalar; insan kaynaklar› yönetimi,
ruhsat iflleri, sosyal hizmetler, yönetim iflleri, park-bahçe
iflleri, yap› iflleri (yap› tatil zapt›, yap› ruhsat, yap› kullanma
vb.), evlendirme ifllemleri, numarataj ifllemleri, vergi ifllemleri,
imar iflleri, ekspertiz ifllemleri, EBYS ve e-Arfliv uygulamalar›
vb.

Belediyelerde bilgi yönetim sistemleri içerisinde EBYS ve
dijitallefltirme (e-Arfliv) çal›flmalar›n›n her geçen gün artt›¤›
dikkat çekmektedir. Bu art›fl cevaplanmas› gereken sorular›
da beraberinde getirmektedir: EBYS’ye geçifl için bir yaz›l›ma
sahip olmak yeterli mi? Yaz›l›m›n Standarda sahip olmas›
kurumun ihtiyac›n› karfl›layaca¤› anlam›na gelir mi? EBYS’lerde
standart (TS 13298, 2015) zorunlu! Nelere dikkat etmeliyiz.
Bizim ihtiyac›m›z nedir? Bu ihtiyac› neye göre tespit edece¤iz.
Temel sorun burada bafll›yor. EBYS tek bafl›na kendi içinde
bafllay›p biten bir uygulama m›d›r? EBYS’nin kurumda
kullan›lan bilgi sistemleri ile entegrasyonu gerekli mi? Hangi
aflamada entegre olmal› ya da çal›flmal›d›r? EBYS uygulamas›na
geçecek ve geçmifl kurumlar›n yönetim için nas›l bir ekibe
ihtiyac› var? Kurumlar›n EBYS uygulamalar›nda baflar›l› olmas›
nelere ba¤l›? Burada çok say›da soruyu ard› ard›na
s›ralayabiliriz.  Sorular›m›za cevap bulmak için EBYS’lerin
boyutuna göz atal›m.

EBYS’lerin Boyutu

EBYS’ler öncelikle ifl süreçlerinin gerektirdi¤i yaz›flmalar›n
üretildi¤i, iletildi¤i, muhafaza edildi¤i, eriflildi¤i k›saca
yönetildi¤i bir sistemdir. Resmi bir platformda gerçeklefltirilmesi
gereken yaz›flmalar ise kurumsal kimlik, kurumsal bellek
için önemli araçlard›r. EBYS’ler ayn› zamanda kurumsal veri
ve bilgilerimizin yönetildi¤i, kurumsal veri ve bilgilerimizi
yönetirken de kiflisel veri ve bilgilerinde yer ald›¤› bir
platformdur. Kurumsal belle¤i oluflturan bilgilerin yer ald›¤›
belgelerin muhafaza edildi¤i bir platform olarak arflivsel
boyutunun da dikkate al›nmas› gerekmektedir.

e-Devlet uygulamalar› aras›nda yer alan EBYS, içerdi¤i bilgi
ve belgeler ile e-devletin bilgi altyap›s›n› oluflturmaktad›r.
Belleklerini gelece¤e tafl›mak isteyen kurumlar›n elektronik
bilgi ve belge sistemleri yap›land›r›larak e-kuruma
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dönüfltürülmeleri kaç›n›lmazd›r.  Elektronik uygulamalar›n
h›z kazand›¤› günümüzde EBYS’ler e-kurum sistemlerinin
lokomotifi görevini üstlenmektedir. Bu ba¤lamda EBYS
uygulamalar›n›n kurumsal yap›ya uygun ve di¤er bilgi
sistemleriyle birlikte çal›flabilecek altyap›ya sahip olmas›
önem tafl›maktad›r. EBYS uygulamalar› için standartlar
haz›rlanmakta ve birlikte çal›flabilirlik için çal›flmalar yap›lmakta
uygulanmas›/uyulmas› zorunlu k›l›nmaktad›r. Ancak bu
çal›flmalar›n olmas› ve EBYS uygulama yaz›l›mlar›n›n
standartlara ve birlikte çal›flabilirlik esaslar›na uygun olmas›
sizin kurumunuzun ihtiyaçlar›n› karfl›layaca¤› anlam›na
gelmemektedir.

Ülkemizde kullan›lan EBYS uygulama yaz›l›mlar› kurumsal
yap›land›rma yaklafl›m ve uygulamalar›ndan uzakt›r. Kurumlar
bu konularda yeterli bilgi, deneyim ve bilince sahip de¤ildir.
EBYS uygulamalar›nda karfl›lafl›lan sorunlar için günübirlik
çözümler üretilmekte, kurumsal ihtiyaçlar bilinmeden EBYS
uygulamalar› sat›n al›nmakta ve kullan›lmaya çal›fl›lmaktad›r.

Kurumlar›n dikkate almas› ve üzerinde durulmas› gereken
nokta, EBYS uygulamas›n›n kurumun yap›s›na uygun,
ihtiyaçlar›n› karfl›layacak özelliklere ve fonksiyonlara sahip
olmas› için kurumsallaflt›rma çal›flmalar›n›n yap›lmas›n›n bir
zorunluluk oldu¤udur. EBYS’lerde sürdürülebilirlik ve süreklilik,
kurumsal çözümler üretmeyi gerektirmektedir. EBYS’ye geçifl
öncesi ihtiyaç/ister analizleri yap›lmas›, kurumsal kültür
oluflturulmas› fark›ndal›k yarat›lmas› unutulmamal›d›r. Yani
‘Kurumsal Yeterlilik’ için önemlidir.

Belediyelerde EBYS Yönetimi Nas›l Olmal›?

EBYS yönetimi için rastgele görevlendirme de¤il, alan›n
uzmanlar›ndan oluflan bir ekip gereklidir. Ayr›ca EBYS
uygulamas› üst yönetim görev ve sorumluluklar› aras›nda
tan›mlanmas› öncelikler aras›nda yer almal›d›r. Üst yönetim
deste¤i olmayan bir EBYS uygulamas›n›n baflar› flans›
bulunmamaktad›r.

Belediyelerde EBYS yönetimi için gerekli yap› afla¤›da verilen
çerçevede oluflturulmal›d›r.

• Belediye EBYS Yetkilileri (Belediye Baflkan› ve 
Baflkan Yard›mc›s›)
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• Sorumlu Birimler
o EBYS Uygulama Yönetimi Sorumlu Birimi 
(Belge/Bilgi Yönetimi Birimi)
o EBYS Teknik/Biliflim Sorumlu Birimi (Bilgi ‹fllem
Birimi)

• EBYS Personel
o Belediye Kurum EBYS Uygulama Sorumlular›
o Belediye Kurum EBYS Teknik/Biliflim Sorumlular›

• Birim Sorumlular›
o Belediye Birim EBYS Yetkilileri (birim yöneticileri)
o Belediye Birim EBYS Sorumlular› (personel)

fiekil 1. Belediye EBYS Yönetim Yap›s›

Elektronik ortamda yürütülen/yönetilen ifl ve ifllemlerin, bilgi
güvenli¤i standartlar›na ve normlar›na uygun olarak
yönetilmesini sa¤lamak için kurumlarda Felaketten Kurtarma
Merkezi mutlaka bulunmal›d›r.

Elektronik ortamlarda üretti¤imiz düflüncelerin, fikirlerin,
eylemlerin ürünleri olan elektronik ortamda kay›tl›
bilgi/belgelerin yeniça¤›n gerçekliklerine uygun yönetilmesi
gereklidir (Özdemirci, 2016, s. 43).
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Belediyelerde EBYS Bileflenleri

Belediyelerde kullan›lacak EBYS uygulamalar›; belediyelerin
ifl ak›fl ve ifllem süreçlerine, belge yönetimi ve arfliv sistemine,
belge yönetimi ve arfliv prensiplerine, gerekli standartlara,
teknik alt yap›s›na, yönetim yap›s›na, kurumsal
gereksinimlerine, personel yap›s›na, ilgili hukuk kurallar›na,
hizmet verdi¤i vatandafla, uygun olmal›, e-devlet yap›s›na ve
bilgi sistemlerine entegre olabilecek bileflenleri içermelidir.

fiekil 2. EBYS Bileflenleri (Özdemirci ,2013, s.83)

Belediyenin görevlerindeki çeflitlilik nedeniyle yönetim
yap›s›n›n gerektirdi¤i dinamiklik, EBYS uygulamas›nda da
dinamik yap›n›n tercih edilmesini gerektirmektedir. EBYS
uygulamas›n›n ifl süreçleri ile ilgili olmas› ve belediyelerin
vatandafla hizmet eden kamu kurumu olmas› nedeniyle
sistemde yaflanacak bilgi/belge kay›plar› telafisi imkâns›z
hak kay›plar›na neden olabilece¤inden sistem mutlaka
güvenlik testlerinden,  yük (stres) testinden (…… anl›k
ba¤lant›da sistem ayakta kalmal›) geçmelidir. EBYS
uygulamas›n›n Intranet-Internet üzerinde çal›flmas› (hangi
fonksiyon/aksiyon/bileflen vb. Intranet’te ya da Internet’te
olacak) hususu kurumsal strateji olarak belirlenmeli ve
uygulanmal›d›r.

Intranet’ten eriflim olan fonksiyon/aksiyon/bileflenlere kurum
d›fl› eriflim VPN gibi denetlenebilir yöntemler kullan›larak
verilmelidir.



EBYS uygulamalar›n›n olmazsa olmaz› e-imzad›r. 5070 say›l›
yasaya uygun imzalanmayan e-belgenin hukuki geçerlili¤i
olmayacakt›r. Sistem e-‹mza uyum denetiminden geçmelidir.
e-‹mza konusunda her geçen gün yeni uygulamalar
gelifltirilmekte ve kullan›ma girmektedir.

fiekil 3. e-‹mzalar (Özdemirci, 2015)

Uzun süreli do¤rulanabilir e-imza aray›fllar› da devam
etmektedir. Güvenlik aç›s›ndan bak›ld›¤›nda biyometrik imza
(b-‹mza) gelece¤in imzas› olarak görünmektedir.

EBYS ve Kurumsal Veriler/Bilgiler

‹dari belgeler, görsel belgeler, personel dosyalar›, mükellef
dosyalar›, kiflisel veriler, kurumsal veriler vb. birbirleriyle
iliflkili sistemleri ve bu sistemlerin entegrasyonunu zorunlu
k›larken kurumsal yap›lanmalarda, yönetim uygulamalar›nda
da yeni yaklafl›mlar› beraberinde getirmektedir.

Kiflisel verilerin yönetimi ve kullan›m› tart›flmalara ve yasal
düzenlemelere konu olurken, “kurumsal veri nedir?” “Ne
kadar paylafl›lmal›?”, “Nas›l paylafl›lmal›?” gibi konular üzerinde
yeterince durulmamaktad›r.
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fiekil 4. Kurum Arflivinden Kurum Veri Merkezine De¤iflim

EBYS’ler kurum arflivlerinin kurum veri merkezine
dönüflümünü sa¤layan uygulamalar olarak her geçen gün
varl›¤›n› daha çok hissettirmektedir.

EBYS Uygulamalar›nda Öne Ç›kan Noktalar

• Baflland›¤›nda vazgeçilemez bir uygulamad›r, günü
birlik ve ucuz çözümler ile yürütülmesi imkâns›z
uygulamalard›r.

• Kurumsal gereksinimleri karfl›layacak bir sistem 
için kurumsal yap›lar ve ihtiyaçlar analiz edilerek
çal›flmalar yürütülmelidir.

• Kurumda baflar› için EBYS’nin mutlaka 
projelendirilmesi, güçlü destek sunacak yaz›l›mlar›n
tercih edilmesi önemli ad›mlardan birisini 
oluflturmaktad›r.

• E¤itim baflar› için olmazsa olmazlar aras›nda yer 
almaktad›r. Personel direnci, fark›ndal›k için e¤itim
ve kurumsal kültür oluflturma (bilgilendirme-
bilinçlendirme-gerçeklefltirme) ana felsefe olmal›d›r.

• Üst yönetim deste¤i olmadan baflar› flans› yoktur,
üst yöneticilerin sorumluluklar› ve görevleri aras›nda
EBYS yer almal›d›r.

• Baflar›l› uygulama için Güçlü EBYS yönetim ekibi
(EBYS sorumlular›, biliflim sorumlular›, birim 
sorumlular›, yetkilendirme, vb.) oluflturulmal›d›r.

• e-Uygulamalar güvenlik ve güvenilirlik, yetkili ve
yetkin eriflim için güçlü teknik altyap› 
gerektirmektedir.

376



• Kurumun Bilgi ‹fllem ile Belge Yönetim Birimlerinin
koordinasyon içerisinde çal›flmalar›n› gerektiren, 
tüm birim ve çal›flanlar› ilgilendiren bir sistemdir.

• Süreklilik ve sürdürülebilirlik için sürekli gelifltirme,
sürekli kurumsallaflt›rma, sürekli e¤itim, an›nda 
müdahale 7/24 saat çal›flmas› gereken bir 
uygulamad›r.

• EBYS,  kurum arflivlerinden kurum veri merkezlerine
dönüflümü gerektiren bir sistemdir.

EBYS uygulamalar›nda kurumsal yap›land›rma ve
kurumsallaflt›rma, kullan›m boyutu ve kullan›c›lar›, EBYS
yönetimi, birlikte çal›fl›labilirlik, projelendirme, bilgi güvenli¤i,
teknik altyap›, e-imza/m-imza, yönetim deste¤i, ekip çal›flmas›,
süreklilik-sürdürülebilirlik konular› ile bir bütündür.
Sürdürülebilirlik ve süreklilik, kurumsal çözümler üretmeyi
gerektirmektedir. Bu ba¤lamda e- uygulamalar de¤iflim ve
dönüflümü gerektirirken, de¤iflim ve dönüflümü yönetmek
ise kurumlar›n öncelikleri aras›nda yer almal›d›r. De¤iflim ve
dönüflüm iyi yönetilemez ise kurumlar belleklerini kaybetmek
ile karfl› karfl›ya kalacakt›r.

Elektronik ortamlarda üretti¤imiz düflüncelerin, fikirlerin,
eylemlerin ürünleri olan elektronik ortamda kay›tl›
bilgi/belgelerin yeniça¤›n gerçekliklerine uygun yönetilmesi
gereklidir. Hedefimiz geçmifliyle ve kurumsal fonksiyonlar›yla
bütünleflen EBYS uygulamalar› olmal›d›r.

Tüm birimlerinizin bilgi sistemlerini kullanmas› yeterli de¤ildir,
bilgi sistemlerinizin etkin yönetilmesi ve kurumunuzun
kullan›m kapasitesi önemlidir. Kullan›m kapasitenizi
de¤erlendirin ve kurum yeterli¤inizi ve yetkinli¤inizi belgeleyin.
Kurumunuzu gelece¤e daha güvenli ad›mlarla tafl›y›n…
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Öz

Kurumlarda belgeler resmi iletiflimi ve kurum içi bilgi al›fl
veriflini sa¤layan, geriye dönük uygulamalara ›fl›k tutan,
idari, yasal denetim ve do¤rulama uygulamalar› için kan›t
niteli¤i tafl›yan, yönetimin kararlar› için gerekli bilgiyi
bulunduran, içeri¤i ve form yap›lar› önceden belirlenmifl
dokümanter kaynaklard›r.

Di¤er kurumlar gibi yerel yönetimlerde dosyalama ve arfliv
sistemlerinin idari gereksinimleri ile ulusal ve uluslararas›
koflullara uygun biçimde yap›land›r›labilmesi için gerekli
tüm sistem analizlerinin yap›lmas› gerekmektedir. Gelifltirilecek
sistem modellemelerinde yerel yönetimlere ait bütün ifl süreçleri
ve ifl ak›fl analizlerini yap›larak belgelerin bas›l› ya da
elektronik ortamda üretimi ya da sa¤lanmas›,
indekslenmesi/dosyalanmas›, eriflim, gizlilik ve güvenlik
koflullar tan›mlanmal›, saklama süreleri ve ay›klama ile
gereksiz olanlar›n imhas›na dönük flemalar oluflturulmal›d›r.
Yine günlü ifl süreçlerinde hiyerarflik yap›da vatandafltan
ilgili birimlere ve üst yönetime belge ak›fl›na yönelik yol
haritalar›, ak›fl diyagramlar›ndan yararlan›larak
gelifltirilmelidir.

Yap›lan çal›flmalar, resmi iletiflim ve belge süreçleriyle yürüyen
kurum bürokrasisinde yap›lacak iyilefltirmelerin herhangi
bir maddi yat›r›ma yap›lmadan kurum verimlili¤ine %25’e
kadar olumlu katk› sa¤layabildi¤ini göstermektedir. Gelifltirilen
bilgi ve belge yönetimi sistem güvenli¤i alt yap›s› da
eklendi¤inde kazanç katlanarak artmaktad›r. Sistemin
elektronik ortamda yürütülmesi ise geleneksel ortamlara göre
%80’in üzerinde tasarruf sa¤lamakta, sistemlerde h›z, çoklu
kullan›m ve yedekleme sorununu ortadan kald›rmaktad›r.
7/24 iflleyen sistemler kurumsal ifl süreçlerini s›n›rs›z ve
duvars›z platformlar tafl›maktad›r. Bu çerçevede yerel
yönetimlerimizin fizibilite çal›flmalar›n› do¤ru yaparak,
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standartlara ve yasal koflulara uygun sistemlere kararl› ancak
temkinli ad›mlarla geçmesi son derece önemli görülmektedir.
Bu çal›flma yukar›da de¤inilen konulara iliflkin temel ilkeleri
içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Belge yönetimi, arfliv yönetimi,
standartlaflma, yerel yönetimler, sistem gelifltirme.

Belge Yönetimi Uygulamalar›n›n Kapsam›

Kurumlarda belgeler resmi iletiflimi ve kurum içi bilgi al›fl
veriflini sa¤layan, geriye dönük uygulamalara ›fl›k tutan, idari
- yasal denetim ve do¤rulama uygulamalar› için kan›t niteli¤i
tafl›yan, yönetimin kararlar› için gerekli bilgiyi bulunduran,
içeri¤i ve form yap›lar› önceden belirlenmifl dokümanter
kaynaklard›r.

Günlük ifl ve ifllemlerde en çok kullan›lan ve en çok yapt›¤›m›z
ifllemlerden biri olan belge ifllemleri ve dosyalamad›r. Bir
kurumun yap›s›n›n ve faaliyetlerinin aynas› üretti¤i belgelerdir.
Küresel iliflkiler ve internete dayal› belge ifllemleri ile oluflan
yeni koflullar belge uygulamalar›nda standartlaflma ve ortak
program gelifltirmeyi gerekli k›lmaktad›r. Kaynaklar›n daha
etkili kullan›m›, ifl ve ifllemlerde daha etkin iletiflimin sa¤lanmas›
standartlara ba¤l›d›r. Örne¤in günlük yaflamda kulland›¤›m›z
bilgisayar donan›m ve yaz›l›m standartlar›, e-posta ya da veri
aktar›m standartlar› olmasayd› karfl›l›kl› iletiflim mümkün
olamazd›.

Di¤er kurumlar gibi yerel yönetimlerde dosyalama ve arfliv
ifllemlerinin ulusal ve uluslararas› koflullar ile kurumsal
gereksinimlere uygun biçimde yürütülebilmesi için yaz›l›
politikalar›n oluflturulmas› önemlidir. Bu k›lavuz dokümanda
ile ifl ve ifllemler sürecinde oluflan belgelerin bas›l› ya da
elektronik ortamda üretimi ya da katar›m›, indekslenmesi/
dosyalanmas›, eriflim, gizlilik ve güvenlik koflullar›n›n
tan›mlanmas›, saklama süreleri ve ay›klanmas› ile gereksiz
olanlar›n imhas›na dönük belirlemelerin yap›lmas› gereklidir.
Yine günlü ifl süreçlerinde hiyerarflik yap›da vatandafltan
ilgili birimlere ve üst yönetime belge ak›fl›na yönelik yol
haritalar›, ifl ak›fl diyagramlar›ndan yararlan›larak gelifltirilmelidir.

Kurumsal belge ifllemlerine yönelik gelifltirilen ulusal ve
uluslararas› düzenlemeler, bir yandan ilgili alanlarda belge
ifllemlerinde belirli bir düzen ve eflgüdümü sa¤lamay›
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hedeflerken; öte yandan kurumsal etkilili¤i ve verimlili¤i
art›rma amac› gütmektedir. Genel olarak de¤erlendirildi¤inde
ortaya konulan düzenlemelerin belge üretiminin denetim
alt›na al›nmas›n›, belgelerin elden geldi¤ince h›zl› ve do¤ru
biçimde ilgili alanlara ulaflt›r›lmas›n›, belge dosyalama ve
kodlama ifllemlerinde gereksinimler ve gelifltirilen uygulama
örneklerine uyumlu çal›flmalar›n yürütülmesini, belge al›koyma
flemalar›n›n gelifltirilmesini, saklanmas›na gerek olmayan
belgelere yönelik ay›klama ve imha planlar›n›n haz›rlanmas›n›
ve arflivcilik uygulamalar›n›n gelifltirilmesini hedefledi¤i ortaya
ç›kmaktad›r (Külcü, Çakmak ve Özel, 2015).

Yaz›flma, dosyalama ve arflivleme bir bütün olarak düflünülmesi
gereken çal›flmalard›r.  Günlük ifl ak›fl›n›n bafllang›c› olan
yaz›flma ifllemleri, ihtiyaç duyuldu¤unda belgenin bulunmas›
için oluflturulmufl dosyalama sistemi ve son nokta olarak
tarihsel aç›dan önem arz eden belgelerin bir araya getirilmesi
anlam›na gelen arflivleme ifllemlerinin standart bir hale
getirilmesini, organizasyonda ifl ve ifllemlerin h›z› ve etkilili¤ini
art›racak, aranan bilgiye istenilen zamanda ve do¤ru formda
eriflilmesini sa¤layacakt›r. Yap›lan çal›flmalar herhangi bir
maddi yat›r›m yap›lmadan, resmi iletiflim ve belge süreçleriyle
yürüyen kurum bürokrasisinde yap›lacak iyilefltirmelerin
herhangi bir maddi yat›r›ma yap›lmadan kurum verimlili¤ine
%25’e kadar olumlu katk› sa¤layabildi¤ini göstermektedir.
Gelifltirilen bilgi ve belge yönetimi sistem güvenli¤i alt yap›s›
da eklendi¤inde kazanç katlanarak artmaktad›r. Sistemin
elektronik ortamda yürütülmesi ise geleneksel ortamlara göre
%80’in üzerinde tasarruf sa¤lamakta, sistemlerde h›z, çoklu
kullan›m ve yedekleme sorununu ortadan kald›rmaktad›r.
7/24 iflleyen sistemler kurumsal ifl süreçlerini s›n›rs›z ve
duvars›z platformlar tafl›maktad›r. Bu çerçevede yerel
yönetimlerimizin fizibilite çal›flmalar›n› do¤ru yaparak,
standartlara ve yasal koflulara uygun sistemlere kararl› ancak
temkinli ad›mlarla geçmesi son derece önemli görülmektedir.
Bu çal›flma yukar›da de¤inilen konulara iliflkin temel ilkeleri
içermektedir (Külcü, 2012).

Yerel Yönetimlerde  Belge Yönetimi Kavramsal ‹lkeleri

Belgeler Do¤ru Formda Oluflturulmal›d›r: Yürütülen
çal›flmalar›n geçerlili¤ini ve çal›flmalara yönelik kan›t olma
özelli¤ini sürdürebilmesi için belgelerin yasal ve idari
gereklilikler çerçevesinde do¤ru formda haz›rlanmas› gerekir.
Ortaya ç›kan ürün ya da hizmetlere yönelik do¤ru bilgi
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önceden standartlaflt›r›lm›fl formlarda belgelere gerekli
zamanda ifllenmelidir.

Belge ‹fllemlerinin Süreklili¤i Sa¤lanmal›d›r: Modern kurumsal
yönetim anlay›fl› kurumsal iflleyiflin süreç içerisinde sürekli
de¤erlendirilmesine dayanmaktad›r. Sürecin de¤erlendirmesinin
de üretilen belgelere dayal› olarak gerçekleflti¤i göz önüne
al›n›rsa, belge ifllemlerinde devaml›l›¤›n sa¤lanmas› ön plana
ç›kmaktad›r (Brumm, 1995, s.29-30).

Belgeler Etkin Biçimde Kullan›lmal›d›r: Yap›lan araflt›rmalar
kurumlar›n %90’›n›n ürettikleri belgelere bir daha
baflvurmad›klar›n› göstermektedir (Robek, 1987, s.29). Buna
ek olarak kurumlar›n büyük bölümünün ifl için gerekenden
çok ya da fazla kopya belge ürettikleri dile getirilmektedir
(Brumm, 1995, s. 23). Bir taraftan etkin olarak denetlenmeyen
belgeler, di¤er yandan h›zla artan belge say›lar› kurumlarda
belgelerin etkin olarak kullan›lmas›n› engelleyen faktörler
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Kurumlar geleneksel
yaklafl›mlar›n yerine yeni uygulamalara gitmek durumunda
kalmaktad›rlar.

Kurumsal amaçlar›n bir parças› olarak üretilen ve kullan›lan
belgelerin ifllevlerini, genel olarak afla¤›daki maddeler halinde
de¤erlendirmek mümkündür.

Kan›t sa¤lama: Kurum içerisinde hangi çal›flmalar›n kim
taraf›ndan ne flekilde yap›ld›¤›n› ortaya koyan birincil el
kaynaklar belgelerdir. Yürütülen çal›flmalar›n de¤erlendirmesi
de bu belgelere dayal› olarak gerçeklefltirilebilir.

Güven sa¤lama: Kurumun yürüttü¤ü hizmetlerin beklentileri
karfl›lad›¤›n› gösteren belgeler, kurum çal›flanlar›n›n, ilgili
birimlerin ve genel olarak kurumun çevresine karfl›
sorumluluklar›n› ne ölçüde gerçeklefltirebildi¤ini gösteren
kaynaklard›r.

Olanaklar›n belirlenmesi: Kurumun yürüttü¤ü çal›flmalarda
var olan eksikliklerin ve çal›flmalar›n s›n›rlar›n›n belirlenmesinde
yürütülen çal›flmalarda üretilen belgeler birinci derecede
öneme sahiptir. Böylece kurum kendi içerisinde hizmetlerine
yönelik s›n›rlar›n› ortaya koyarak, gelece¤e iliflkin sa¤l›kl›
vizyon gelifltirebilir (Brumm, 1995,  s.24-25).
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Belge Türleri ve Özellikleri

Genel belgeler: Tüm birim ve bölümlerde; günlük ifl ak›fl›
içerisinde gerekli çal›flmalar›n neler oldu¤u, ilgili faaliyetlerin
ne flekilde gerçeklefltirilece¤i ve bu çal›flmalarda hangi
yöntemlerin uygulanaca¤›na iliflkin bilgilerin yer ald›¤›
belgelerdir. Yine ilgili birimlerde üretilen yay›nlar bu
kapsamdad›r. Birimler ürettikleri ya da sa¤lad›klar› bu tür
belgeleri kendi bünyelerinde oluflturduklar› dosya birimlerinde
saklamaktad›rlar. Bu belge serileri afla¤›daki bafll›klardan
oluflmaktad›r:

• Birim ya da bölümlerin y›ll›k faaliyet raporlar›.
• Kurumsal organizasyon flemalar›.
• Birim ya da bölümlerin iflleyiflini etkileyen yasal 

düzenlemeler.
• Birim ya da bölümlerin yay›nlar› (Schedules for 

Retention & Disposition, 1997, s. 2).

Özel belgeler: Birim ve bölümlerin, günlük ifl ak›fl› s›ras›nda
kurumsal amaçlar› gerçeklefltirmek için oluflturduklar› ya da
sa¤lad›klar›, genellikle özel bir amaca yönelik üretilen,
yaz›flmalar ve talimatlardan oluflan belgelerdir. Belirli bir
dönem kal›c› de¤ere sahip bu belgelerin sürenin sonunda
güncel dosyalardan ay›klanmas› gerekmektedir.

Proje ya da program belgeleri: ‹lgili birimlerce yürütülen ya
da desteklenen proje ya da programlara iliflkin belgeler
genellikle kal›c› de¤ere sahiptir. Bu tür belgeler pek çok
kurumda oldu¤u gibi di¤er belgelerden farkl› olarak, alfabetik
b i r  s › ra lama do¤ru l tusunda konula r ›na  göre
s›n›fland›r›lmaktad›rlar. Bu tür belgeler sadece ilgili birimde
kalmay›p genelde, projenin içinde yer alan  ilgili di¤er birim
ya da bölümlere de gönderilirler. Ayn› kurum içerisinde ilgili
birim d›fl›nda fazla kopyalar›n ay›klanmas› ve güncel
kullan›m›n›n ard›ndan bir kopyan›n arflive gönderilmesi
gerekmektedir.

Yukar›da üç bafll›k alt›nda toplanan kurumlarda üretilen
belge yap›lar›n› kurumlar›n kendi özgün yap›lar›n› göz önüne
alarak afla¤›daki gibi geniflletmek mümkündür:

Müflteri Belgeleri: Müflteri belgelerinin çok büyük bir bölümü
kurumlarda halka iliflkilerden sorumlu birimlerce
saklanmaktad›r. Di¤er birim ya da bölümlerde yer alan
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müflteri belgelerine yönelik seriler genellikle uzun dönemli
kullan›m de¤erine sahip olmayan belgelerden oluflur.

Personel Belgeleri: Resmi personel belgelerinin önemli bir
ço¤unlu¤u personel ifllerinden sorumlu birimlerde saklan›r.
Birim ya da bölümlerde yer alan personel belgelerinin önemli
bir bölümü ilgili birimlerce gönderilen ya da ilgili birimlerden
gelen bilgi ihtiyac›n› gidermeye yönelik belgelerden oluflur.
‹lgili konudaki yaz›flmalar›n birimlerde gere¤inden uzun
tutulmas›n›n bir anlam› yoktur (Schedules for Retention &
Disposition, 1997, s.2).

Mali Belgeler: Mali içerikli belgelerin önemli bir bölümü,
idari ve mali ifllerden sorumlu birimlerce tutulmaktad›r. Ancak
birimler taraf›ndan gerçeklefltirilen ya da birimlerle iliflkili
mali ifl ve ifllemlerde üretilen belgelerin, en az›ndan asgari
yasal süreler dahilinde bölümlerde de bulundurulmas›
gerekmektedir.

Kal›c› Belgeler: Kal›c› belgeler yasal ya da idari düzenlemeler
do¤rultusunda uzun bir süre saklanmalar› zorunlu tutulan
belgelerden oluflmaktad›r. Genellikle süresiz olarak
saklanmalar› gerekmektedir. Bu tür belgeler fiziksel formlar›
ve içerdikleri bilginini öneminde dolay› kal›c› de¤ere sahip
olabilirler, sözleflmeler ve ikili anlaflmalar gibi belgeler yan›nda
el yazmalar›, nadir eserler ve özel konulu kal›c› de¤ere sahip
yaz›flmalar bu kapsamda de¤erlendirilmektedir. Bu tür
belgelerin farkl› ortamlarda da saklanmas› gerekebilmektedir.

Bu belgelere örnek olarak:

• Ortakl›klara iliflkin mukaveleler
• Sözleflmeler
• Y›ll›k raporlar
• Çal›flmalar›n ya da raporlar›n son kopyalar›
• Yasalar, tüzükler ve yönergeler
• Mimar› çizimler
• Y›ll›k Foto¤raf, film, kaset ya da optik kay›tlar
• Kurumdaki olaylar ve kutlamalara iliflkin materyaller
• Resmi yay›nlar
• Kurullar›n toplant› tutanaklar› verilebilir. (Schedules

for Retention & Disposition, 1997, s.3).

Üretilen belgenin içeri¤i ne olursa olsun içerdi¤i bilginin
de¤eri önemlidir. Belgelerin içerdi¤i bilginin entelektüel
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düzeyini belirleyebilmek için dört ana bafll›kta de¤erlendirilmesi
öngörülmektedir. Bunlar:

Hayati Belgeler (Vital records): Kurumun temel ifllevlerini
yans›tan ya da kurum içerisinde devam eden bir iflle ya da
iflleyiflle ilgili belgeleri kapsamaktad›r. Bu tür belgelere örnek
olarak yönetim kurullar›n›n toplant› tutanaklar›, personel sicil
dosyalar›, ö¤renci transkripleri...vb Hayati belgelerin yer
de¤ifltirilmesi ço¤u zaman mümkün de¤ildir.

Hayati belgeler sürekli olarak saklanmal›d›rlar. Çünkü bu tür
belgeler kurumsal ifllemlerde sürekli olarak kullan›labilme
potansiyeli tafl›rlar . Genellikle bu tür belgelerin kurum
içerisinde yer de¤ifltirmeleri de mümkün de¤ildir. Yasal
metinler (legal papers), kurumsal varl›klara iliflkin bilgiler,
hissedarlara iliflkin  (shareholder) raporlar, önemli kurul
toplant›lar›na iliflkin tutanaklar (minutes)..vb belgeler bu
kategori içerisinde de¤erlendirilebilir.

Önemli Belgeler (Important Records): Önemli belgeler de
genellikle yer de¤ifltirilmezler, yer de¤ifltirilmeleri de ço¤unlukla
büyük maliyetler gerektir. Bu tür belgelere örnek olarak
önemli kararlara iliflkin tarihi de¤ere sahip materyaller. Yine
önemli olaylara ve geliflmelere ›fl›k tutan belgeler....vb bu
kapsamda verilebilir.

Önemli Belgeler kurumsal uygulamalara yard›mc› olan
belgelerdir. Genellikle yer de¤ifltirilmeleri oldukça ciddi
maliyetler do¤urur. ‹mha edilebilirler ancak imha ifllemlerinde
çok dikkatli olunmas›, kurumsal öneminin art›k hiçbir flekilde
kalmad›¤›ndan emin olunmas› gerekmektedir. Muhasebe
kay›tlar›, sat›fl kay›tlar›, maliye ya da vergi kay›tlar›, seçilmifl
yaz›flmalar ve raporlar önemli belgeler aras›nda yer alabilir.

Yararl› Belgeler (Useful Records): Yararl› belgeler günlük ofis
etkinlikleriyle ilgilidir. Bu belgeler içerisinde yaz›flmalar ve
mali ifllemlerle ilgili belgeler yer almaktad›r. Bu tür belgeler
üretimlerini takip eden belirli bir dönem içerisinde kullan›m
de¤erlerini korurlar ve bu sürecin sonunda ay›klanmal›d›rlar.

Bu tür belgelerden belirli bir üre için kurumsal ifllerde
yararlan›l›r. Daha az maliyetli alanlara gönderilmeleri veya
imha edilmeleri mümkündür. Genel yaz›flmalar (mektuplar,
memorandumlar ve faks ç›kt›lar›, banka dekontlar› vb...).
Gerekli belgeler, kullan›m de¤erinin sona ermesiyle birlikte
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imha edilmelidir. Dört kategorinin içerisinde en az de¤erli
belgeler önemsiz belgeler olarak adland›r›lmaktad›r.

Önemsiz Belgeler (Nonessential Records): Bu tür belgeler çok
k›sa süreli olarak genellikle bir olay ya da koflula iliflkin bilgi
vermek amac›yla üretilirler. Geçerlilik süresinin ard›ndan
yine bir program do¤rultusunda imha edilmeleri gerekir.
Örne¤in duyurular (announcements), rutin bilgilendirmeler
içeren memos’lar, bültenlerin fazla kopyalar›, rutin telefon
ya da mail mesajlar› vb... bu kapsamdad›r (Planning for
Records Management...1997, s. 2).

Belgelerin s›n›fland›r›lmas› asl›nda di¤er materyallere göre
oldukça güçtür. Bazen kurumsal uygulamalar, yasal
düzenlemeler ya da di¤er gereklikler önemsiz gibi görünen
bir yaz›flmay› oldukça önemli hale getirebilmektedir. Bundan
dolay› kurumlarda belgelere yönelik saklama programlar›
gelifltirilirken seriler düzeyinde ayr›nt›l› analizlerin yap›lmas›
gerekmektedir. Belgelere yönelik seriler düzeyinde
gelifltirilebilecek saklama programlar›n›n ilgili birimlerin görev
tan›mlar› do¤rultusunda ele al›nmas› gerekmektedir. Önemli
oldu¤u düflünülen ayn› içerikli çoklu kopyalar›n belirlenmesi
de bu kapsamda belirlenebilecektir (Planning for Records
Management...1997, s. 3).

Bir belge yönetim program› oluflturulurken; fazla kopyalar›,
kay›p dosyalar› ve yanl›fl uygulamalar› en aza indirecek
organize edilmifl standart bir sistemin varl›¤› gereklidir.
Belgeler kurumun haf›zas› olma ifllevi görürler. Belgeler
kurum taraf›ndan yürütülmekte olan ifllemlere iliflkin gerekli
bilgileri sa¤lalar. Örne¤in kurumu idare edebilmek için gerekli
politikalar, gelifltirilmelerinin ard›ndan kay›t alt›na al›nmakta
ve kurumsal uygulamalara iliflkin rehberlere dönüflmektedir.
Kurum içerisinde her bir departman (örne¤in idari ve mali,
pazarlama, muhasebe, ya da insan kaynaklar› gibi)
uygulamalar› yaz›l› olarak kay›t alt›na al›nm›fl çeflitli tür
belgelere dayal› olarak gerçeklefltirirler. Belgelerin kurum
içerisinde kullan›lma nedenleri, ya da baflka bir ifadeyle
belgelerin kurumsal de¤erleri genel olarak dört bafll›k alt›nda
toplanabilir.

• ‹dari De¤er (Administrative Value): Bu tür belgeler
kurum personelinin ofis operasyonlar›n› yürütmede
yard›mc› olur. Bu tür belgelere örnek olarak 
kurumsal politika (policy) ve prosedürleri 
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(procedures) ortaya koyan, y›ll›klar (annuals) el 
kitaplar› (handbooks), organizasyona ait haritalar
(organizational charts) verilebilir.

• Mali De¤er (Fiscal Value): E¤er belgelerin kurumda
yürütülen mali ifllemlere iliflkin güncel ya da 
gelecekte bir kullan›m de¤eri varsa bu tür belgeler
mali de¤ere sahip belgeler olarak tan›mlanabilirler.
Mali de¤ere sahip belgeler kurumsal fonlar›n 
yönetimi, ödemelerin gerçeklefltirilmesi, vergi 
denetimi gibi amaçlarla kullan›l›rlar. Vergi ödemeleri,
mali ifllemlerin gerçeklefltirilmesi, sat›n alma ya da
sat›fl emirleri, faturalar, çeflitli ödeme emirleri, gelir
beyanlar› vb yine bu kapsamda ele al›n›r.

• Yasal De¤er (Legal Value): Kurumlar yürüttükleri
çal›flmalar› yasal olarak belgelendirmek 
durumundad›rlar. Kurumsal denetim kurum 
içerisindeki birimlere karfl› kurum yönetimince 
gerçeklefltirilebilece¤i gibi, çeflitli hükümet 
organlar›nca kuruma yönelik olarak da belirli 
aral›klarla yap›l›r. Yasal de¤ere sahip belgeler 
aras›nda, kontratlar,  mali antlaflmalar, yasal olarak
ba¤lay›c› hüküm içeren dokümanlar (legal bindings),
varl›klar›n sahipliklerine iliflkin dokümanlar, 
kurumsal ba¤lay›c›l›¤› olan mukaveleler vb say›labilir.

• Tarihi De¤er (Historical Value): Belgelerin en 
önemli ifllevlerinden birisi kurumun geçmifline ›fl›k
tutmas›d›r. Kurumda geçmifle yönelik neyin, nerede,
ne zaman, ne flekilde, kim ya da kimler taraf›ndan
yap›ld›¤›n› ortaya koyan geçerli tek, birinci el bilgiyi
belgeler sa¤larlar. Toplant›lara iliflkin tutanaklar, 
halka iliflkiler dokümanlar›, tarihi de¤ere sahip 
foto¤raflar, an›lar, veriler bu kapsamda ele al›nabilir.

Belgelerin Düzenlenmesi

Belgelerin düzenlenmesinde uygulanacak yöntem ve teknikere
geçmeden afla¤›daki temel kavramlar›n tan›mlanmas›nda
yarar vard›r:

Depolama: Belgelerin dosyalara yerlefltirilmesi. Dosyalamayla
efl anlaml› olarak kullan›lmaktad›r. Ancak dosyalama genellikle
ka¤›t belgeler için tan›mlanmaktad›r.

Depolama Yöntemi: Alfabetik, konusal, numerik (alfanumerik
olarak da düzenleme yap›labilir), co¤rafi ya da kronolojik
olarak belgelerin depolanma biçimini gösteren düzen.
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Depolama Ekipmanlar›: 1. Dikey (vertical) dosya kabinleri.
2. Yatay (lateral) dosya kabinleri. 3. Raf (shelf) Düzeni. 4.
Hareketli raf dosyalar›.

Dikey Dosya Kabinleri: Bu tür kabinler geniflli¤inden çok
derinli¤ine dosyalar›n yerlefltirilmesine imkan tan›r. Belgeleri
genellikle dikine yerlefltirilir. Genellikle afla¤›ya do¤ru bir
den 5 çekmeceye kadar uzan›rlar. Resmi belgelerin A4
formundaki kay›tlar›n yerlefltirilmesi için uygundur.

Yatay Dosya Kabinleri: Derinli¤inden çok geniflli¤iyle ön
plandad›r. Belgeleri yan yana ya da arkaya do¤ru uzanacak
biçimde yerlefltirilirler. Genellikle çizimler, haritalar ya da
di¤er kartografik materyallerin yerlefltirilmesi için uygundur.
Yatay yap›lar›ndan ötürü küçük alanlarda kullan›m› daha
avantajl› olabilir.

Raf Düzeni: Genellikle aç›k, yar› aç›k ya da hareketli kapak
biçiminde düzenlenmifllerdir. En yayg›n belge saklama
araçlar›ndand›r. Belgeler klasörler içerisinde dosyalara
yerlefltirilir ve belirlenen düzen içerisinde dizilirler. Aç›k raf
sistemi di¤erlerine göre çok daha az alanda daha fazla klasörü
bar›nd›rabilmektedir. Örne¤in: 10.000 belge için 75 m2 yere
sahipsek 24 dikey kabine ihtiyaç duymaktay›z demektir. 4
adet çekmecesi olan yatay kabinlerde ise 10.000 belge için
70m2 alan ve 10 kabine ihtiyaç duymaktay›z demektir. Aç›k
raf sisteminde (open shelf) 35m2 ve 10 göz yeterli olacakt›r.
Belgelerin alfabetik düzende dosyalanmas› genellikle en
kolay yöntem oluflturur. Ancak öncelikle alfabeti¤e girecek
konu bafll›klar›n›n oluflturulmas› ve ard›ndan dosya düzeninin
belirlenmesi gerekmektedir.

Belgelerin Düzenlenmesinde Kullan›lan Yöntemler

Belgelerin üretimi ve kullan›m› belgelerle ilgili ifllemleri
yürüten tüm personelin sorumlulu¤undad›r. Belge sorumlulu¤u
tasar›mla bafllar, üretim, dosyalama, kullan›m, koruma ve
sonuçta imha ile son bulur. Bu noktada dört temel kurum
personeli devreye girmektedir (Bradsher,  1988, s. 2. Cook,
1986, s.29):

• Belgeleri üreten ya da sa¤layan kifliler.
• Belgeler üzerinde ifllem yapan ya da kullanan 

kifliler.
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• Belgeleri haz›rlayan kifliler (Sekreter, bilgisayar 
operatörü vb.)

• Belgeleri al›koyan ya da düzenleyen personel.

Belge düzenleme çal›flmalar›n› denetim alt›nda tutmak için
çeflitli düzeylerde haz›rlanm›fl flemalara gereksinim duyulur.
Bu flemalar kullan›larak amaca uygun etkin belge tasar›m›
ve üretimi gerçekleflebilir. Ayn› zamanda, belgeler üretilmeden
önce üretecek personelin böyle bir belge serisini önceden
ayr›nt›lar›yla bildirmesi sonucu, gereksiz belge üretiminin de
önüne geçilebilir.

Güncelli¤ini koruyan ve kullan›m de¤erlerinin uzun süre
sürdürecek belgeler için düzenleme daha önemlidir. Güncel
olduklar› dönemde belgelerin düzenlenmesi çal›flmalar›n›n
temelini belgelerin dosyalanmas› oluflturur (Emerson,1989,
s.5, Özdemirci,1996, s.42). Dosyalama; ayn› iflle ilgili olarak
üretilen belgelerin bir bütün ve sistem içerisinde, amaç,
kapsam ve ifllev olarak uyumlu bir biçimde korunmas›na
denir*. Dosyalama, bir kurumun ilgi alan›na giren belgelerin
s›n›flar içerisinde düzenlenmesi, depolanmas› ve eriflimi için
bir s›n›fland›rma plan›d›r. Dosyalama ile belgeler, ilk
üretimlerine uygun bir flekilde, üretimlerine neden olan
kurumsal ifllevler de göz önüne al›narak yerlefltirilmelidir
(Gürbüz,1990, s.40). Belgelerin güncel olmad›klar› dönemdeki
çal›flmalar› düzenleme ve kodlamadan oluflur. E¤er belgelerin
üretim birimlerinden düzenli olarak transferi gerçeklefltirilmiflse,
belgelerin yaln›zca geldikleri birimlere göre kodlanarak
düzenlenip tan›mlanmas› gerekir. Di¤er tüm uygulamalar
arflivcili¤in temel yasalar›ndan orjinal düzene (respect des
fonds) ayk›r›d›r. Düzenleme çal›flmalar›nda üretilen belgeler,
kurum ve ifllev iliflkisine göre tan›mlanarak, fonlara ve alt
fonlara, serilere ve alt serilere ayr›l›rlar (Binark, 1980, s.84).
Gürbüz (1990, s.44)’ün de de¤indi¤i gibi, “bir kurumun idari
yap›s› ve faaliyetleri ile bunlara ait ifller ve ifllemler herhangi
bir farkl› yorumlamaya gerek duyulmayacak kadar kesin ve
aç›kt›r”. Belgeler s›n›flan›rken, belgelerin üretim koflullar›
göz önüne al›narak yürütülen orgranik s›n›flama d›fl›nda
baflka bir uygulamaya gidilmemelidir. Kurum bünyesindeki
her bir birimin ve onlara ba¤l› alt birimlerin üretti¤i belgeler,
bütün içerisinde bir anlam tafl›r ve düzenlenirken de bütün
içerisinde de¤erlendirilmelidir.

* Dictionary of Archival Terminology: English French with Equivelents in Dutch German, Italian, Rusian and
Spanish. Peter Wlne (Ed). 2nd ed. Munchen: G.G.Saur, 1988, 67
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Düzenlemenin ard›ndan yürütülen kodlama ifllemi, oluflturulan
dosyalar›n ve dosya birimlerinin, tan›mland›klar› flekilleri ile
düzenlenmeleri ve korunmalar› için belirli  sisteme göre
s›raya konulmas› ifllemidir. Kodlama alfabetik, numerik ya
da alfanumerik semboller kullan›larak yap›labilir (Özdemirci,
1996, s.45).

Belge Yönetiminde Belgelerin Saklama Süreleri

Kurumsal belge denetimi için vazgeçilmez öneme sahip belge
saklama programlar›n›n gelifltirilebilmesi için, öncelikle belge
saklama çal›flmalar›n›n tan›mlanmas› gerekmektedir. Belge
saklama programlar›n›n tan›m›na yönelik ‹ngiliz Ulusal Arflivi
(British Public Records Office) taraf›ndan gerçeklefltirilen
aç›klama oldukça tatmin edici niteliktedir. ‹ngiliz Ulusal
Arflivinin kendi standart serisi içerisinde kurumsal belge
saklama program›; “belgelerin yasal, mali, idari ve tarihi
de¤erleri göz önüne al›narak, üretimi ya da sa¤lanmas›ndan
ay›klanmas›na kadar mümkün olan en uzun dönemde
depolanmas› ve etkin kullan›m›na yönelik yürütülen
çal›flmalar›n bütünü” olarak tan›mlanmaktad›r. (Disposal
Scheduling…2002, s.5).

Belge yönetim çal›flmalar› kapsam›nda gerçeklefltirilen belge
saklama programlar›n›n, belgelerin üretiminden ay›klanmas›na
kadar tüm aflamalarda tan›mlanmas› gerekmektedir. Belgelere
yönelik saklama planlar› ve saklama dönemlerini belirleyen
dört temel kriter vard›r. Bunlar belgelerin; idari, mali, yasal
ve araflt›rma de¤eridir. ‹dari de¤er, yöneticiler ve ilgili yasal
hükümlere; mali de¤er, ilgili yasalara ve idari ve mali ifllerden
sorumlu birimlere; yasal de¤er hukuk müflavirleri, kanun,
yönetmelik, genelge, tamim ve duyurular… vb düzenlemelere;
araflt›rma de¤eri de belgelerden yararlanacak kiflilere ve yine
ilgili yasal düzenlemelere dayan›larak belirlenmektedir (Cook,
1993, s.33). Belge saklama çal›flmalar›, idari olarak kullan›lan
tüm belge serileri ve bunlarla iliflkili alanlar› ortaya koyan
genifl bir veri taban› gibi tan›mlanmaktad›r  (Cook, 1993,
s.31).

Standartlar ve Yasal Koflullar Çerçevesinde Yerel
Yönetimlerde Belge Yönetimi Uygulamalar›

Yerel yönetim birimlerinde üretilen ya da yerel yönetimlerin
ifl süreçlerinde tedarik zinciri içerisinde yer alan kifli ve
kurulufllar›n elinde bulunan arfliv malzemesi ve ileride arfliv
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malzemesi hâline gelecek arflivlik malzemenin tespit edilmesini,
herhangi bir sebepten dolay› bunlar›n kayba u¤ramamas›n›,
gerekli flartlar alt›nda korunmalar›n›n sa¤lanmas›n›, lüzum
görülmeyen malzemenin ay›klama ve imhas›na dair usul ve
esaslar›n mutlaka yasal politikalara dönüfltürülmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda Devlet Arfliv Hizmetleri Hakk›nda
Yönetmelik çerçevesinde afla¤›daki hususlara göre
uygulamalar›n yap›land›r›lmas› gerekmektedir.

Koruma Yükümlülü¤ü

Yerel yönetim birimleri ve tedarik zincirindeki kifli ve kurulufllar
ellerinde bulundurduklar› ve Kurum Arflivine teslim etmedikleri
arfliv malzemesi ile arflivlik malzemeyi her türlü zararl› tesir
ve unsurlardan korumak, mevcut aslî düzenleri içerisinde
tasnif edip saklamakla yükümlüdürler.

Dosya tasnifi ve yerellefltirilmesi yap›lan merkezi arfliv birim;
arfliv malzemesi ile arflivlik malzemenin korunmas› ile ilgili
olarak;

• Yang›n, h›rs›zl›k, rutubet, su bask›n›, toza ve her 
türlü hayvan ve haflarat›n tahriplerine karfl› gerekli
tedbirlerin al›nmas›ndan,

• Yang›na karfl›, yang›n söndürme cihazlar›n›n yang›n
talimat› çerçevesinde daimî çal›fl›r durumda 
bulundurulmas›ndan,

• Arflivin her bölümünde uygun yerlerde higrometre
bulundurmak suretiyle, rutubetin %50-60 aras›nda
tutulmas›ndan,

• Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz 
veya kimyevî maddelerin kullan›lmas›ndan

• Y›lda en az bir defa mikroorganizmalara karfl› 
koruyucu tedbir olarak arfliv depolar›n›n dezenfekte
edilmesinden

• Ifl›k ve havaland›rma tertibat›n›n elveriflli bir flekilde
düzenlenmesinden,

• Is›n›n mümkün oldu¤u kadar sabit (kâ¤›t malzeme
15-19 derece aras›nda) tutulmas›ndan sorumludurlar.

Birim ve Kurum Arflivi

Yerel yönetimin birim arflivlerinde belgeler 1-5 y›l süre ile
sakland›ktan sonra tasnif yap›larak merkezi arfliv olan kurum
arflivine kald›r›lmal› idari ve yasal koflullar göz önünde



392

bulundurularak imhas›nda sak›nca görülmeyeli belgeler
ay›klanarak güvenli ortamlarda k›yma makinesinden geçirilerek
imha edilmelidir.

Arfliv Malzemesinin Gizlili¤i

Kurum içerisinde birimlerde bulunan ve cari oldu¤u dönemde
gizli kabul edilmifl ve halen bu özelliklerini koruyan arfliv
malzemesi Merkezi Arflive geçtikten sonra da gizli kal›r. Bu
çeflit arfliv malzemesinin gizliliklerinin kald›r›lmas› oluflturulacak
arfliv malzemesi tespit komisyonunu raporuyla gerçekleflebilir.

Kurum Arflivine Verilecek Malzemenin Ay›r›m› ve
Haz›rlanmas›

Her y›l›n Ocak ay› içerisinde, önceki y›la ait arflivlik malzeme,
birimlerince gözden geçirilir. ‹fllemi tamamlananlar, ifllemi
devam edenler ve ifllemi tamamlanm›fl olmas›na karfl›l›k elde
bulundurulmas› gerekli olanlar fleklinde bir ay›r›ma tâbi
tutulur.

Ay›r›m ifllemlerini müteakip, arflive devredilecek malzeme,
ilgili birimlerde iflin ve malzemenin özelliklerine göre;

• Birimi,
• ‹fllem y›l› (teflekkül etti¤i y›l),
• Konu ve ifllem itibariyle aidiyeti,
• Aidiyet içerisindeki tarih (Aidiyet içerisindeki 

kronolojik s›ralama, küçük tarihten büyük tarihe 
do¤ru yap›l›r. Ekler için de, ayn› usul uygulan›r) 
ve s›ra numaras›, esas al›nmak suretiyle haz›rlan›r.

Gizlilik dereceli belge, ait oldu¤u birimde gizlili¤i 
kald›r›lmad›kça, bu kimli¤ini korur. Gizlili¤i kald›r›lan
malzemeye, "Gizlili¤i Kald›r›ld›" damgas› vurularak, gizlilik
damgas› iptal edilir.

Uygunluk Kontrolü

Ay›r›m sonucu, ifllemi tamamlanm›fl ve kurum arflivine
devredilecek malzeme, uygunluk kontrolünden geçirilir. Bu
kontrolde;

• Arflive devredilecek malzemenin tam, bütün ve 
eksiksiz olup olmad›¤›na,
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• Klasör s›rt›nda ve dosya gömleklerinde yer alan 
bilgilerin taml›¤›na,

• Arfliv belgesi olma özelli¤i tafl›mayan belge serilerinin
var olup olmad›¤›na,

• Arflive devredilen malzemeye iliflkin listelerin olup
olmad›¤›na

• Aidiyet zinciri içerisinde, ayn› konuda birden fazla
belge ya da malzeme varsa ilgili malzemenin ayn›
klasör/dosya içerisine yerlefltirilip yerlefltirilmedi¤ine
bak›l›r.

Malzemenin Kurum Arflivine Devri

‹lgili birimlerce, her türlü ifllemi tamamlanm›fl ve uygunluk
kontrolü yap›larak eksiklikleri giderilmifl arflivlik malzeme,
müteakip takvim y›l›n›n ilk üç ay› içerisinde arflive devredilir.
Malzemenin belirtilen süre içerisinde devrinde, belirli bir s›ra
uygulan›r. Bu s›ran›n tespitinde, birim arflivince ilgili üniteler
aras›nda mutabakat sa¤lan›r.

Teslim ifllemleri ise, birim arfliv personeli taraf›ndan yerine
getirilir. Arflivlik malzeme, birim arflivine, uygunluk kontrolü
yap›lm›fl olan kay›t defterleri veya föyleri ile yap›l›r.

Malzemenin Kurum Arflivinde Tasnifi ve Yerlefltirilmesi

Arfliv ve arflivlik malzeme kurum arflivlerinde ifllem gördü¤ü
tarihlerdeki aslî düzenleri bozulmadan saklan›r. Bekleme
süresini müteakip kurum arflivine ayn› düzende teslim edilir.

Malzemenin Birim Arflivinde Saklanma Süresi

Arflivlik malzemenin, birim arflivlerinde bekletilme ve saklanma
süreleri 1-5 y›ld›r.

Kurum Arflivinde Ay›klama ve ‹mha

Kurum arflivinde ay›klama ve imha birim arflivinde oldu¤u
gibi her 5 y›lda bir oluflturulacak komisyonca yap›l›r.

Kurum arflivinde yap›lacak kesin tasnif, dosya ve kutu
gruplar›n›n haz›rlanmas›, kurum arflivlerindeki muhafazas›na
lüzum görülmeyen ve ay›klama ifllemine tabi tutulacak belge
ve malzemenin ayr›lmas›ndan sonra yap›l›r.



394

Belediyelere Elektronik Belge Yönetimi Sistem (EBYS)
Unsurlar› ve EBYS Güvenli¤i ile ‹lgili Temel ‹lkeler

TS13298:20151 Türk Standartlar› Enstitüsü’nün Bilgi Teknolojileri
‹htisas Grubu’nca 2007 y›l›nda ilk bas›m› yay›mlanan ve 2009
ikinci versiyonu ç›kan TS13298 Standard›n› güncel
gereksinimler çerçevesinde gözden geçirilmifl son halini
oluflturmaktad›r. Standart belge yönetimi yaz›l›m
uygulamalar›nda olmas› gereken kriterleri uluslararas›
standartlar, uygulama örnekleri ve Türk Kamu Hukuku ve
kamusal iflleyifli göz önüne alarak belirlemektedir.

Standart gerçeklefltirilen revizyonlara ek olarak kurumlar
aras› belge paylafl›m›, kay›tl› elektronik postalar›n yönetimi,
elektronik yaz›flma paketi ve elektronik arflivlerin yönetimi
üzerine yeni bafll›klar da içermektedir.

Kurumlar›n faaliyetlerini kay›t alt›na almas› ve bu bilgileri
paydafllar› ile paylaflmas› kurumsal faaliyetlerin ayr›lmaz bir
parças›d›r. Herkesin, her zaman, her yerden kolayl›kla
ulaflabilece¤i fleffaf, verimli ve sade bir kurum yap›s›
günümüzde modern ve demokratik kurumlar›n temel hedefi
haline gelmifltir. Bilgi ve iletiflim teknolojilerindeki geliflmeler
bu hedefi gerçeklefltirecek olgunlu¤a ulaflm›flt›r ve her geçen
gün daha da geliflmektedir. Son y›llarda s›kça duydu¤umuz
e-ticaret ve e-devlet gibi kavramlar bu geliflmelerin bir
sonucudur. E-kurum yap›s›n›n temelini ise elektronik bilgi
sistemleri oluflturmaktad›r.

TS 13298 kurumsal iletiflim ve belge yönetimi faaliyetlerinde
ortak politikalar ve standartlar›n gelifltirilmesine duyulan
ihtiyac›n ürünü olarak ortaya ç›km›flt›r. Tüm kullan›c›
gruplar›n›n rahtça kullanabilece¤i basit ve kolay anlafl›l›r
sistemler gelifltirmek, kamusal iletiflimi güvenli platformlar
üzerinden etkin biçemde yürütmek, sistemlerin ifllerli¤ini
sürekli k›lmak standard›n temel hedefleri aras›ndad›r.  Bu
çal›flmalar "e-toplum"a geçifl sürecini bir parças› olarak
de¤erlendirilmektedir.

Kurumlar›n faaliyetleri sonucu oluflan elektronik dokümanlar›n
belge özelli¤inin korunmas›, sistemlerin tasar›m aflamas›ndan
bafllayarak kal›c› saklamaya kadar bütün süreçlerin
tan›mlanmas› Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

1 TS 13298 Elektronik Belge ve Arfliv Yönetimi Sistemi. (2015). Türk Standartlar› Enstitüsü. 12 Ocak 2016
tarihinde https://www.tse.org.tr/ adresinden eriflildi.
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yaz›l›mlar›n›n temel özellikleri aras›nda olmak durumundad›r.
EBYS yaz›l›mlar› kurumsal bilgi sistemlerinin önemli bir
bileflenidir. Bu çerçevede kurumlarda kullan›lan tüm bilgi
sistemlerinin EBYS ile entegre çal›flmas› beklenmektedir.
Kurumsal politika ve prosedürler ile eklentiler çerçevesinde
gelifltirilen EBYS uygulamalar›n›n ulusal ve uluslararas›
standartlara uyumu da sön derece önemli görülmektedir.

TS 13298’in 2015 versiyonuna eklenen önemli bir bafll›k
“Elektronik Arflivleme Sistemi Referans Modelidir (ELAS/RM).
Bu bafll›k alt›nda afla¤›daki alt bafll›klar tan›mlanm›flt›r:

• Elektronik belgelerin üretildikleri dönemdeki hukuki
varl›¤›n›n korunmas›.

• Sürekli saklanacak elektronik belgelerin kesintisiz
olarak eriflilebilirli¤inin sa¤lanmas›.

• Elektronik belgelerin üretildi¤i bilgi sistemi 
platformundan ba¤›ms›z olarak eriflilebilir olmas›
için gerekli sistem gereksinimlerini.

• Elektronik arflivleme sistemleri uygulamalar›nda 
bulunmas› gerekli temel arflivcilik fonksiyonlar› ve
elektronik arflivde yer alacak belgelerin sisteme 
transfer, düzenleme, tan›mlama ve kullan›m› gibi
fonksiyonlara uygun üstveri modelini tan›mlanmas›.

TS 13298:2015 4 bölüm ve bunlar›n alt›nda alt bölümlerden
oluflmaktad›r:

• Sistem kriterleri: Sistem tasar›m› ve elektronik 
belgelerin sisteme dahil edilmesi için gerekli olan
gereksinimler.

• Belge kriterleri: Elektronik belge özellikleri, say›sal
görüntüleme sistemleri ve fiziksel ortamdaki 
belgelerin yönetimi ve EBYS içerisine entegrasyonu.

• Elektronik Arflivleme Sistemi Referans Modeli 
(ELAS/RM): Elektronik ortamda üretilmifl ya da 
sonradan elektronik ortama aktar›lm›fl olan arfliv 
malzemesinin yönetimine yönelik kriterler.

• Üstveri elemanlar›: EBYS ve ELAS/RM’ye ait üst 
veri gereksinimleri.

TS13298:2015 kurumlarda üretilen ve/veya üretilmesi muhtemel
elektronik dokümanlar›n belge niteli¤inin korunabilmesi için
gerekli standartlar›n belirlenmesini amaçlamaktad›r Bu
çerçevede kapsam›:
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• Elektronik belge yönetimi sistemi (EBYS) için 
gerekli sistem gereksinimlerin, belirlemek

• EBYS için gerekli belge yönetim teknikleri ve 
uygulamalar› tan›mlamak

• Elektronik belgelerin yönetilebilmesi için gerekli 
gereksinimleri tan›mlamak

• Elektronik ortamda üretilmemifl belgelerin yönetim
fonksiyonlar›n›n elektronik ortamda yürütülebilmesi
için gerekli gereksinimler tan›mlamak,

• Elektronik belgelerde bulunmas› gereken diplomatik
özellikleri belirlemek

• Elektronik belgelerin hukuki geçerliliklerinin 
sa¤lanmas› için al›nmas› gereken önlemleri 
tan›mlamak

• Güvenli elektronik imza ve mühür sistemlerinin 
uygulanmas› için gerekli sistem alt yap›s›n›n 
tan›mlamak..

Standart içerisinde ayr›ca elektronik belgelerin arflivlenmesi
ve yönetimine yönelik olarak da afla¤›daki bafll›klarda
saptamalar yap›lmaktad›r.

• Elektronik ortamda üretilmifl ve kurumsal kimlik 
do¤rulama sistemleri ve/veya elektronik/mobil 
imza sistemleri ile imzalanm›fl kurumsal belgeler

• Fiziksel ortamlarda üretilmifl olup sonradan 
say›sallaflt›rma yöntemi ile elektronik ortama 
aktar›lm›fl yaz›l›, bas›l›, çizili her türlü doküman ve
belgeler

• Dijital olarak üretilmifl resim, ses ve görüntü kay›tlar
• Say›sallaflt›rma yöntemi ile elektronik ortama 

aktar›lm›fl analog resim, ses ve görüntü kay›tlar.

Standartta bilgi güvenli¤i ile ilgili herhangi bir bölüm olmamakla
birlikte konuya iliflkin TS ISO/IEC 27001 standard›na gönderme
yap›lmaktad›r.

Elektronik belge yönetimi sistem kriterleri belirlenirken
TS13298:2015 afla¤›daki uluslararas› standartlara gönderme
yapmaktad›r.



397

ISO/IEC 15489-1

ISO/IEC 15489-2

ISO/IEC 27001

ISO 8601

ISO/IEC 25051

ISO/IEC 15408

EN, ISO, IEC Ad› TS No Ad›
vb.No (‹ngilizce) (Türkçe)

Information and
documentation – Records
management – Part 1:
General

Information and
documentation – Records
management – Part 2:
Guidelines

Information technology -
 Security techniques -
Information security
management systems -
Requirements

Data elements and
interchange formats -
Information interchange
- Representation of dates
and times

Software engineering –
Software product Quality
Requirements and
Evaluation (SQuaRE) –
Requirements for quality
of Commercial Off-The-
Shelf (COTS) software
product and instructions
for testing

Information technology -
Security techniques -
Evaluation criteria for IT
security

Bilgi ve dokümantasyon
- Belge yönetimi Bölüm
1: Genel

Bilgi ve dokümantasyon
- Belge yönetimi - Bölüm
2: K›lavuzlar

Bilgi teknolojisi -
Güvenlik teknikleri -
Bilgi güvenli¤i yönetim
sistemleri –
Gereksinimler

Veri elemanlar› ve
de¤iflim formatlar› - Bilgi
de¤iflimi - Tarih ve
zaman›n gösterimi

Yaz›l›m mühendisli¤i -
Yaz›l›m ürünü kalite
gereksinimleri ve
de¤erlendirmesi
(SQuaRE) – Ticari
kullan›ma haz›r (COTS)
yaz›l›m ürünü kalitesi
için gereksinimler ve test
yönergeleri

Bilgi teknolojisi -
Güvenlik teknikleri -
Bilgi teknolojisi güvenli¤i
için de¤erlendirme
kriterleri

TS ISO
15489-1

TS ISO/TR
15489-2

TS ISO/IEC
27001

TS ISO
8601

TS ISO/IEC
25051

TS ISO/IEC
15408
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28 Temmuz 2006 tarihli ve
26242 say›l› Resmi Gazetede
yay›mlanan 2006/38 say›l›
Yüksek Planlama Kurulu
Karar› ile uygulamaya konan
Bilgi Toplumu Stratejisi eki
Eylem Plan›’nda yer verilen
73 no’lu “Ortak Hizmetlerin
Oluflturulmas›” eylemi
kapsam›nda gelifltirilmifltir.

Kay›tl› Elektronik Posta
Sistemine ‹liflkin Usul ve
Esaslar Hakk›nda
Yönetmelik, 25 A¤ustos 2011
tarih ve 28036 say›l› Resmi
Gazete

2013/4890 say›l› Bakanlar
Kurulu Karar› do¤rultusunda
yay›mlanan 20 Haziran 2013
tarihli ve 28683 say›l› Resmi
Gazetede yay›mlanarak
yürürlü¤e giren Ulusal Siber
Güvenlik Stratejisi ve Eylem
Plan› Madde 12.

2013/4890 say›l› Bakanlar
Kurulu Karar› do¤rultusunda
yay›mlanan 20 Haziran 2013
tarihli ve 28683 say›l› Resmi
Gazetede yay›mlanarak
yürürlü¤e giren Ulusal Siber
Güvenlik Stratejisi ve Eylem
Plan› Madde 12.

2009/4 Say›l› Baflbakanl›k
Genelgesi, Kamu Bilgi
Sistemlerinde Birlikte
Çal›flabilirlik Esaslar›, 28
fiubat 2009 tarihli ve 27155
say›l› Resmi Gazete

Resmî Yaz›flmalarda
Uygulanacak Usul Ve Esaslar
Hakk›nda Yönetmelik, 2
fiubat 2015 tarih ve 25658
Say›l› Resmi Gazete

2005/7 Say›l› Baflbakanl›k
Genelgesi, 25 Mart 2005 tarih
ve 25766 say›l› Resmi Gazete

2011/1 Say›l› Baflbakanl›k
Genelgesi, 10 fiubat 2011
tarih ve 27842 say›l› Resmi
Gazete

Doküman Ad› Yay›mlayan Kurum Hukuki Dayanak

e-Yaz›flma Teknik
Rehberi

Kay›tl› Elektronik Posta

e-Yaz›flma Projesi ‹stemci
Kütüphaneleri Gelifltirici
K›lavuzu
Elektronik Doküman ve
Belge Yönetim Sistemi
TSE-CCCS-PP-003
Koruma Profili

Temel Seviye Güvenlik
Belgelendirme K›lavuzu

Birlikte Çal›flabilirlik
Esaslar› Rehberi

Resmi Yaz›flma Kurallar›

Standart Dosya Plan›

Devlet Teflkilat› Veri
Taban›

T.C. Kalk›nma Bakanl›¤›
Bilgi Toplumu Daire
Baflkanl›¤›

Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu (BTK)

Türk Standardlar› Enstitüsü
(TSE)

Türk Standardlar› Enstitüsü
(TSE)

T.C. Kalk›nma Bakanl›¤›
Bilgi Toplumu Daire
Baflkanl›¤›

Baflbakanl›k ‹dareyi
Gelifltirme Baflkanl›¤›

Baflbakanl›k Devlet Arflivleri
Genel Müdürlü¤ü

Baflbakanl›k ‹dareyi
Gelifltirme Baflkanl›¤›

Di¤er Dokümanlar
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ISO 27001 Çerçevesinde Kurumsal Bilgi ve Belge
Yönetimi Sistemlerinde Bilgi Güvenli¤i ile ‹lgili Genel
ilkeler

Kurumsal bilgi güvenlik sistemlerinin referans standard› ISO
27001’dir. ISO 27001 standard› bilgi güvenli¤i ile ilgili risk
analizlerinin yap›lmas›n›n ard›ndan düzeltici ve önleyici
faaliyetlerin devreye sokulmas›n› gerektirmektedir. Standart
çerçevesinde denetimlerin içeri¤i ISO 27002 standard›nda
ayr›nt›l› biçimde aç›klanmaktad›r. Afla¤›da ISO 27002 ve
TÜB‹TAK UEKA’n›n çal›flmalar› sonucunda kurumsal bilgi
güvenli¤i ile ilgili çal›flma kapsam›nda önemli oldu¤unu
düflünülen temel konular s›ralanmaktad›r. Kurumsal bilgi ve
belge yönetimi sistemlerinin güvenli¤i ve sürdürebilirli¤i
organizasyonlar›n üzerinde en çok çal›flt›¤› konular aras›nda
yer almaktad›r. Sürekli de¤iflen koflullar, geliflen teknolojiler
ve de¤iflen beklentiler sistem güvenli¤inin sürekli olarak
gözden geçirilmesi gerektirmektedir. Bu çerçevede ISO
27001’e dayanarak kurumlar›n birim ve ana bölümlerinde
konuya iliflkin mevcut koflullar› analiz edebilmesi son derece
önemli görülmektedir.  Bu bölümde yer alan bilgi güvenli¤i
unsurlar› ISO 27001 ve TÜB‹TAK UEKA’n›n konuya iliflkin
haz›rlad›¤› k›lavuz temel al›narak haz›rlanm›flt›r.

Güvenlik Politikalar›

• Üst yönetim taraf›ndan onaylanm›fl bilgi güvenli¤i
politikas› belgesi var m›? Bu belge yay›nlanm›fl ve
tüm çal›flanlara ulaflt›r›lmas› sa¤lanm›fl m›?

• Politika sahibinin sorumluluklar› yönetim taraf›ndan
onaylanm›fl m›?

• Bilgi güvenli¤i politikas›n›n gözden geçirilmesi ile
ilgili prosedür var m›?

Kurum ‹çi Organizasyon

• Yönetim, kurum içinde uygulanacak güvenlik 
tedbirlerini aktif olarak destekliyor mu? Destek, 
bilgi güvenlili¤i ile ilgili hedeflerin belirlenmesi, 
kurumun taahhütte bulunmas› ve sorumlular›n 
atanmas› ile verilebilir.

• ‹fl tan›mlar›na bilgi güvenli¤i sorumluluklar› eklenmifl
mi?

• Kuruluflun bilgi varl›klar›n› korumak için yapmak
zorunda oldu¤u gizlilik anlaflmalar› ile ilgili ihtiyaçlar›
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aç›k olarak tan›mlanm›fl durumda m›d›r ve gözden
geçirilmekte midir?

Üçüncü Taraf Erifliminin Güvenli¤i

• Bilgi sistemlerine üçüncü taraflar›n erifliminden 
kaynaklanacak riskler belirleniyor ve eriflim hakk›
verilmeden önce bununla ilgili tedbirler al›n›yor 
mu?

Varl›klarla ‹lgili Sorumluluklar

• Önemli tüm bilgi varl›klar›n› içeren bir varl›k 
envanteri tutuluyor mu? Envanter haz›rlan›rken 
afla¤›da belirtilen varl›k türlerinin tamam› göz 
önünde bulundurulmufl mu?

• Bilgi: Veri Taban›, sözleflme ve anlaflmalar, sistem
dokümantasyonu vb.

• Yaz›l›m varl›klar›: Uygulama yaz›l›mlar›, sistem 
yaz›l›mlar› ve yaz›l›m gelifltirme araçlar›.

• Fiziksel varl›klar: Bilgisayarlar ve iletiflim araçlar›.
• Hizmete dönük varl›klar: Bilgisayar ve iletiflim 

hizmetleri, ›s›tma, ayd›nlatma, güç vb.
• Personel: Nitelik ve tecrübeleri ile birlikte.
• - Soyut varl›klar: Kuruluflun itibar› ve imaj› gibi.
• Önemli tüm bilgi varl›klar›n› içeren bir varl›k 

envanteri tutuluyor mu? Envanter haz›rlan›rken 
afla¤›da belirtilen varl›k türlerinin tamam› göz 
önünde bulundurulmufl mu?

• Bilgi: Veri Taban›, sözleflme ve anlaflmalar, sistem
dokümantasyonu vb.

• Yaz›l›m varl›klar›: Uygulama yaz›l›mlar›, sistem 
yaz›l›mlar› ve yaz›l›m gelifltirme araçlar›.

• Fiziksel varl›klar: Bilgisayarlar ve iletiflim araçlar›.
• Hizmete dönük varl›klar: Bilgisayar ve iletiflim 

hizmetleri, ›s›tma, ayd›nlatma, güç vb.
• Personel: Nitelik ve tecrübeleri ile birlikte.
• Soyut varl›klar: Kuruluflun itibar› ve imaj› gibi.

Personel Güvenli¤i

• Kurumun bilgi güvenli¤i politikas› uyar›nca personele
düflen güvenlik rol ve sorumluluklar› belgelenmifl
mi? ‹fle al›nacak personele yüklenecek rol ve 
sorumluluklar aç›kça tan›mlanm›fl ve ifle al›nmadan
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önce personel taraf›ndan iyice anlafl›lmas› sa¤lanm›fl
m›?

• Kurumun tüm çal›flanlar› ve üçüncü parti kullan›c›lar›
uygun bilgi güvenli¤i e¤itimlerini al›yorlar m›? 
Kurumsal politika ve prosedürlerdeki 
de¤iflikliklerden haberdar ediliyorlar m›?

Fiziksel ve Çevresel Güvenlik

• Bilgi iflleme servisini korumak amac›yla herhangi
bir fiziksel s›n›r güvenli¤i tesisi kurulmufl mu? (kart
kontrollü girifl, duvarlar, insanl› nizamiye) Fiziksel
s›n›r güvenli¤i, içindeki bilgi varl›klar›n›n güvenlik
ihtiyaçlar› ve risk de¤erlendirme sürecinin sonucuna
göre oluflturulmufl mu?

• Kurum içerisinde belli yerlere sadece yetkili 
personelin girifline izin verecek flekilde kontrol 
mekanizmalar› kurulmufl mu?

• Ziyaretçilerin girifl ve ç›k›fl zamanlar› kaydediliyor
mu?

• Hassas bilgilerin bulundu¤u alanlar (kimlik 
do¤rulama kart› ve PIN korumas› gibi yöntemlerle)
yetkisiz eriflime kapat›lm›fl m›?

Kurum Arfliv Sistemi ve Arflivin Yerel Yönetim Birimleri
ile ‹liflkisine Yönelik ‹lkeler

TSE taraf›ndan 2006’da yay›mlanan TS 13212 Arfliv Mekanlar›n›n
Düzenlenmesi (TS13212; 2006) kapsaml› olarak arfliv
mekanlar›n›n organizasyonu ve arfliv uygulamalar›na iliflkin
temel ilkeleri ortaya koymaktad›r. Bu çerçevede yerel yönetim
arflivlerini de ilgilendiren konu bafll›klar› ve önemli maddeler
afla¤›da s›ralanmaktad›r.

Fiziki yerleflim ve alanlar›na ait özellikler ile ilgili ilkeler

• Arfliv binalar›; jeolojik zemin etüdü yap›lm›fl, 
kendiliklerinden tehlike arz eden, su alt›nda kalan
arazilerden, killi ve kaygan, afl›r› derecede rutubetli,
batakl›k ve termitlerin bask›n›na u¤ram›fl yerlerden
uzakta infla edilmelidir.
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Yap› ve iç donan›m özellikleri

Arfliv binalar›n›n özellikleri

• Arfliv binalar›nda katlar aras› döflemeler ve zemin,
tabliye beton ile kaplanmal›d›r.

• Arfliv binalar› d›fl ve iç giriflleri, kontrollü geçifl ve
güvenli¤i sa¤lay›c› teknik donan›ma sahip olmal›d›r.

• Arfliv binalar›nda dikkate al›nmas› gereken en 
önemli husus, çat›lar›n su geçirmez olmas›d›r. Çat›,
inflaat tekni¤ine uygun yap›lmal› ve üzeri kiremit
ile kaplanmal›, madeni çat› kaplamalar› kullan›lma-

 mal›d›r.
• Arfliv binalar›n›n inflaat›nda, betonarme inflaat tarz›

tercih edilmeli, rutubete ve s›cakl›¤a karfl› duvar 
aralar› yal›t›m sa¤layan malzeme ile güçlendiril-
melidir.

• Klimatizasyon merkezi, arfliv binas› d›fl›nda olmal›d›r.

Arfliv depolar›n›n özellikleri

• Arfliv depolar›, arflivlerin kapsam alan› içerisinde 
oluflan veya oluflacak belge hacmine göre, ihtiyaç
oran›nda infla edilmelidir.

• Depo katlar› aras›nda, bina içinden ve d›fl duvar 
taraf›ndan tahliye merdivenleri yap›lmal›, her 
depodan bu merdivenlere aç›lan, zemin kattan da
d›flar›ya aç›lan dayan›kl› kap›lar konulmal›d›r.

• ‹nflaat safhas›nda dayan›kl› kap›, döfleme ve duvarlar
yap›larak yang›na karfl› izolasyon sa¤lanmal›d›r.

• Yang›n alarm ve ayd›nlatma sistemleri depolar›n 
tavan›na, yang›n söndürme ve klimatizasyon 
sistemleri ise raf bloklar› üst seviyesi hizas›nda 
monte edilmelidir.

• Arfliv belgelerinin, ultra-viyole ›fl›nlar›ndan korunmas›
için arfliv depolar›na pencere sistemleri 
konulmamal›d›r.

• Katlar›n yüksekli¤i 2,7 m’yi geçmemelidir.
• Raflar›n yüksekli¤i 2,1 m-2,2 m aras›nda olmal›d›r.
• Raflar aras› genifllik 70 cm - 80 cm, gelifl gidifl 

aral›klar› ise 100 cm - 120 cm aras›nda olmal›d›r.
• Raflar paslanmaz çelik yap›lmal›d›r, siyah sacdan

yap›lmas› halinde pasa, manyetik etkileflme¤e ve
yang›na dayan›kl› boya ile boyanm›fl olmal›d›r.

• Raf malzemesinin kal›nl›¤› 1,5 mm - 2 mm aras›nda
seçilmelidir.
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Arfliv malzemelerinin korunmas› ile ilgili ilkeler

• Arfliv binas›nda TS 622’ye uygun y›ld›r›ml›k 
(paratoner) tesis edilmelidir.

• Arfliv binas›n›n her kat›nda ayr› bir elektrik flarteli
bulunmal›; ayr›ca merkezî bir flartel kumanda 
merkezi kurulmal›d›r.

• Depolar›n elektrik tesisat›, elektrik süpürgeleri, 
nemlendirme, kurutma vb. cihazlar› kullanabilmek
için prizler bulunmal›d›r. Bu prizler ana geçifllerde,
zeminden 40 cm-50 cm yükse¤e yerlefltirilmeli, 
her 3 m-5 m’ye yerlefltirilen prizler, kapakl› olmal›d›r.

• Yang›n, TS 12115’e göre söndürülmelidir. Arfliv 
binalar›, depolar, girifller ve di¤er çal›flma mahalle-
rinde TS 862’ye uygun s›v› madde içermeyen yang›n
söndürücü tüpler bulundurulmal›d›r.

• Arfliv binalar›n›n, özellikle zemin katlar› kapal› 
olmal›, h›rs›zl›¤a karfl› depo kap›lar› birden fazla 
kilit, flifre veya çeflitli alg›lay›c›larla (parmak izi, 
göz vb.) takviye edilerek gerekli emniyet tedbirleri
al›nmal›d›r.

• Çok k›ymetli arfliv belgeleri için özel yerler infla 
edilmelidir.

• Rutubete karfl›, özellikle kapal› mahallerde ve 
depolarda hava ve toz süzgeçleri kullan›lmal›, 
depolardaki s›cakl›¤› 12 0C-18 0C’de sabit tutacak
bir ›s›tma sistemi kurulmal›, depolarda ›s› durumunu
gösterir termometreler bulunmal›d›r.

• Depolardaki arfliv belgelerinin kurumas›na ve çeflitli
fizikî de¤iflikliklere u¤ramas›n› engellemek için, 
nem oran›n› %50-%60 aras›nda tutan, havay› su 
buhar› ile nemlendiren rutubet al›c› sistem kurulmal›,
depolarda nem ölçer (higrometre) bulundurulma-

 l›d›r.
• Arfliv depolar›nda mekanik havaland›rma TS 3419

ve TS 3420’ye uygun olmal›d›r.
• Depolarda TS 8358’e uygun, böceklerin ve 

kemirgenlerin s›zmas›n› ve mikroorganizmalar›n 
üremesini önleyecek her türlü tedbir al›nmal›, özel
döfleme malzemesi kullan›lmal›d›r.

• Elektrik lambalar› kal›n ve mat, cam fanus içine 
al›nmal›, flüoresan ayd›nlatmadan kaç›n›lmal›d›r.

• Koruma tedbiri olarak belgeler raflara arfliv kutusu
veya etraf› kapal› ba¤c›kl› klasörler içinde 
yerlefltirilmeli, arfliv kutusu içindeki her belge, 
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belge gömle¤ine, belge gömlekleri de dosya içerisine
konulmal›d›r.

• Hava kirlili¤i vb. tesirlerle asit oran› yüksek belgelerin
asitlili¤ini nötralize etmek için dezadifikasyon 
metotlar› uygulanmal›, bunun için gerekli gereçler
bulundurulmal›d›r.

• Mikrofilmler, foto¤raf negatifleri, sinema filmleri 
vb. belgeler madeni “film kutular›” içerisinde rulolar
halinde saklanmal›d›r.

• Foto¤raflar ve plâklar asit üretmeyen, dayan›kl›, 
cep biçimindeki arfliv zarflar› içinde bar›nd›r›lmal›d›r.

Çal›flan Personel ‹le ‹lgili ‹lkeler

• Belge Yöneticisi / Arfliv Uzman›, üniversitelerin 
Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden mezun en
az 3 y›l alan üzerine ifl deneyimine sahip ya da 
ilgili alanda yüksek lisans derecesine sahip olmal›d›r.

• Arflivci (Arflivist), üniversitelerin Bilgi ve Belge 
Yönetimi bölümlerinden 4 y›ll›k lisans derecesine
sahip olmal›d›r

• Yard›mc› arfliv eleman› en az lise mezunu olmal›;
ayr›ca arflivcilik ve arfliv uygulamalar› konusunda
hizmet içi e¤itim almal›d›r.

• Arflivlerde çal›flan teknisyenler, ilgi alanlar›nda 
meslekî formasyona ve belgeye sahip olmal›d›r.

• Arfliv çal›flanlar›n›n görev, yetki ve sorumluluklar›
belirlenmifl ve ilgililere tebli¤ edilmifl olmal›d›r.

Sonuç ve De¤erlendirme

Ülkemizde belge yönetimi ve arflivcilik faaliyetlerini belirleyen
düzenlemeler sürekli yenilenmekte, at›l kalan düzenlemeler
yerine yeni uygulamalar›n nas›l yap›land›r›lmas› gerekti¤i en
önemli sorunlar aras›nda yer almaktad›r. Örne¤inde çal›flma
kapsam›nda ç›k› tarihi 1988 olan Devlet Arfliv hizmetleri
Hakk›ndaki Yönetmelikte birçok yeni eklemeler yer almaktad›r.
Elektronik Belge Yönetimi Referans Modeli olan ve çeflitli
genelgelerle kamuda kullan›lmas› zorunlu tutulan TS 13298
Elektronik Belge Yönetimi Yaz›l›m Uygulamalar›na ‹liflkin
Standart 1997 y›l›nda yay›mlanmas›na karfl›n, 2009 , 2011 ve
2015 y›llar›nda ciddi revizyonlara u¤ram›flt›r. Bafllang›çta 20
sayfa civar›ndaki standard›n 2015 versiyonu 80 sayfay› aflmakta
ve güvenli belge yönetimi yaz›l›m›n›n kurulumu üzerine son
derece önemli bilgiler içermektedir. 2015 versiyonunu temel
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fonksiyonlar›n›n ele al›nd›¤› bu çal›flma konuya iliflkin ilk
ayr›nt›l› çal›flmalar aras›nda say›labilir. Yine bilgi sistemleri
güvenli¤inde dünyada en yetkin referans standart olarak
görülen ISO 27001 üzerine belge yönetimi ve arflivcilik bak›fl
aç›s›ndan ayr›nt›l› herhangi bir çal›flma bulunmamaktad›r.
Bu çal›flmada kurumlar›n kendi kendilerini denetleyebilmeleri
için soru bafll›klar›na dönüfltürülen ISO 27001’in temel ilkeleri,
yerel yönetimlerde arkl› bilgi sistemlerini de¤erlendirmek
için kullan›labilecektir.

Çal›flma kapsam›nda yerel yönetimlerin merkezi arflivlerinin
yap›land›r›lmas›na iliflkin önemli veriler yer almaktad›r. ‹dari
ve yasal düzenlemelerle standartlara dayanarak verilen bilgiler
merkezi yerel yönetim arflivi olmayan belediyelerin merkezi
arflivin gelifltirilmesine referans alabilecek ve var olan ünite
arflivlerinin yeniden yap›land›r›lmas›nda kullan›labilecektir.
Çal›flmada yer alan kavramsal bilgiler farkl› birimlerde çal›flan
ve belge ifllemlerinde sorumlulu¤u olan personelin hizmet
içi e¤itiminde yararlan›labilecek bilgiler içermektedir.
Haz›rlanan çal›flman›n yerel yönetimlerin bas›l› ve elektronik
belge yönetimi ve arflivcilik faaliyetlerinin gelifltirilmesine
katk› sa¤lamas› umulmaktad›r.

Yerel Yönetimlerde Arfliv/Belge Yönetim Süreci için
Genel Öneriler

Kurumsal belge yönetimi sistemleri organizasyonlardaki belge
ak›fl›, belge yönetimi, arflivleme süreci ve arflivlenen belgelere
eriflimin sorunsuz olabilmesi için yol gösterecek nitelikte
olmak durumundad›r. Gelifltirilecek sistemlerin Türkiye’de
geçerli olan hukuksal koflullar› (yasa, yönetmelik vb.) ile
ulusal ve uluslararas› standartlarla uyumu son derece önemlidir.
Bu çerçevede sistem gelifltirme çal›flmalar›nda afla¤›daki
hususlar üzerinde durulmal›d›r:

• Yerel yönetimlerde bütünleflik bir kurumsal arfliv
sisteminin oluflturulmas›, birimlerin belge yönetimi
süreçleri konusunda birbirinden kopuk/ba¤›ms›z
hareket etmelerini engelleyecektir.

• Kullan›lan sistem her ne olursa olsun bilgiye tekrar
eriflim ve belge bütünlü¤ü için Standart Dosya Plan›
gelifltirilmeli ve düzenli aral›klarla güncellenmelidir.

• Bölümlerde gerçeklefltirilen tüm ifller ile belge (arfliv
belgesi) üreten tüm birimler arfliv/belge yönetimi
mant›¤› içinde, standartlara ve ulusal hukuki 
gerekliliklere göre tan›mlanmal›d›r.
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• ‹fl süreçlerinde h›z ve etkinli¤i son derece etkin
biçimde art›ran Elektronik Belge Yönetim Sistemle-

 rine (EBYS) geçifl sa¤lanmal›d›r. Bu çerçevede sa¤-
 lanacak yaz›l›m›n TS 13297 T1 sertifikas›na sahip

olmas› e-‹mza, KEP entegrasyonu ve Birlikte Çal›-
flabilirlik modüllerinin bulunmas› gerekmektedir.

• Yerel yönetimlerde geçmifle yönelik bas›l› arfliv 
belgelerinin dijitallefltirilmesi (elektronik ortama 
yüklenmesi, tan›mlanmas› ve indekslenmesi) üzerine
bir yol haritas› çizilmelidir. Bu çerçevede 
dijitallefltirme süreçleri, OCR, arfliv yaz›l›mlar› ve 
kullan›c› hizmetlerine dönük ifl süreçleri yasal ve
idari gereksinimler ile uzun süre arflivleme politikalar›
çerçevesinde oluflturulmal›d›r.

• Güncel belgelerin yönetildi¤i EBYS sistemi ile 
dijitallefltirilmifl belge ve arfliv kaynaklar› ile 
güncelli¤ini kaybetmifl içeri¤in yer ald›¤› arfliv 
sistemleri birbirleriyle tam entegre olmal›d›r.

• Yerel yönetimlerde belge ve arfliv kaynaklar›n›n 
önemli bir miktar› gizlilik ya da hizmete özel 
koflullar içermektedir. Bu çerçevede elektronik be
bas›l› ortamlarda belge türlerine göre yetkilendirme
ve eriflim k›s›tlamalar›na iliflkin yaz›l› politikalar 
oluflturulmal›d›r.

• Güncelli¤ini yitirmifl arfliv belgelerinin ay›klama ve
imhas›na yönelik yasalarda belirlendi¤i biçimde 
komisyonlar oluflturulmal›, usulüne uygun oluflturu-

 lacak imha tutanaklar› arflivlerde saklanmal›d›r. 
• Bas›l› ve elektronik arflivlerde, arflivlemeye uygun

iklimlendirme, koruma, felakete haz›rl›k ve 
yedekleme önlemleri al›nmal›d›r.

• Yukar›da s›ralanan koflullar› gerçeklefltirebilmek 
için arfliv ve belge yönetim sürecinden sorumlu 
olacak Bilgi ve Belge Yönetimi alan›nda en az 4 
y›ll›k lisans e¤itimi alm›fl çal›flanlar istihdam 
edilmelidir.
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Öz

‹fl süreçlerini h›zl›, verimli, fleffaf ve denetlenebilir flekilde
yürütebilmek için belediyeler de elektronik belge yönetimi
sistemi kurmaktad›r. Fakat bu sistemlerin devaml›l›¤›yla ilgili
çeflitli güçlükler yafland›¤› bilinmektedir. Bu güçlükler,
dijitallefltirilen arfliv belgeleri için de geçerlidir. Bunlar bir
süre sonra çözüm bekleyen problemler olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Özellikle belgelerin otantikli¤inin korunmas›
ve dijital devaml›l›¤›n sa¤lanmas› s›ras›nda ortaya ç›kan bu
sorunlar öncelikli olarak ele al›nmas› gerekmektedir.
‹stanbul’daki ilçe belediyelerinde yap›lan saha çal›flmas›nda
bu tür risklere sebep olan faktörlerden birinin de yaz›l›msal
problemler oldu¤u görülmüfltür. Bu problemler, uygulama
yaz›l›m›nda kullan›lan dilin gelifltirilmeye müsait olmamas›,
veri tabanlar›nda yap›lan kodlama girifllerinin standard›n›n
bulunmamas›, veri tabanlar›n›n kullan›m›yla ilgili yeterli
dokümantasyonun haz›rlanmamas›, say›sallaflt›rmada
uluslararas› standart kay›t format›n›n kullan›lmamas›, bu
yaz›l›mlar›n dijital arfliv programlar› gibi belediyedeki di¤er
sistemlerle entegrasyonunun sa¤lanamamas› ve firmalar›n
kendi yaz›l›mlar›yla ilgili verileri paylaflmak istememeleri
fleklinde s›ralanabilir. Türkiye’de farkl› kurumlar›n da benzer
sorunlar› yaflad›klar›n› tahmin etmek zor de¤ildir. Bu tür
problemlerin belediye özelinde ele al›nmas›yla, asl›nda birçok
kurumun ortak sorununun gündeme getirilmifl olabilece¤i
düflünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Elektronik Belgelerin Devaml›l›¤›,
Elektronik Belge Yönetimi, Belediyelerde e-Belge.
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Girifl

Di¤er kurumlar gibi belediyelerin de örgüt içerisindeki
ifllemlerini daha h›zl›, verimli, fleffaf ve denetlenebilir flekilde
yönetebilmek için çeflitli bilgi sistemleri kulland›¤› bilinmektedir.
‹lk göze çarpan örnekler internet, intranet, karar destek
sistemleri, ifl ak›fl› sistemleri, veri madencili¤i araçlar›, içerik
yönetimi uygulamalar›, web portallar›d›r. Tüm bu sistemlerin
amac› kurumsal ifl süreçleri yürütülürken do¤al olarak üretilen
ve kullan›lan bilgileri kontrol alt›na al›p yönetebilmektir.
Bunu gerçeklefltirebilmek için sistemler bilgileri toplar, ifller,
s›n›fland›r›r, düzenleyip bütünlük içerisinde korurlar. Böylece
asl›nda karar mekanizmalar›na bilgiyi en k›sa zamanda
ulaflt›rmaya çal›flan birbiri ile ba¤lant›l› parçalar bütününü
olufltururlar (Laudon, 2000, s.7).

Bu parçalar›n önemli bir aya¤›n›, e-devlet uygulamalar›yla
birlikte daha çok ön plana ç›kan elektronik belge yönetimi
sistemleri meydana getirir. Tüm dünyada oldu¤u gibi
Türkiye’de de h›zla yayg›nlaflan e-belge yönetimi, bugün
belediyelerin bilgi ifllem, ve yaz› iflleri uygulamalar›nda
oldukça önemli bir yere sahiptir. Elektronik belge yönetimi
sisteminin iflletilmesi ile ilgili ifller, baz› yerlerde strateji
gelifltirme birimleri dahil olsa da, genellikle bu iki birim
taraf›ndan yürütülür. Belediyelerdeki fonksiyonlar›n bürokratik
ve idari kurallara uygun yürütülmesini yaz› iflleri takip ederken,
sistemin yaz›l›m ve donan›ma iliflkin gereksinimlerini
karfl›lamak ve kesintisiz ifllemesini sa¤lamak görevini bilgi
ifllem üstlenir.

2009 y›l›nda Türkiye’de Baflbakanl›¤a ba¤l› Devlet Arflivleri
Genel Müdürlü¤ünde düzenlenmifl olan Elektronik Belge
Yönetimi Bilgilendirme Toplant›s›na kat›lan kurum
temsilcilerine uygulanan bir anket sonucuna göre belirtilen
y›l itibariyle kurumlar›n %19’nun tamamen, %47’sinin ise
k›smen EBYS’ye geçti¤ini, %15’inde kurulma aflamas›nda
oldu¤u yine %15’inde de her hangi bir çal›flma olmad›¤›n›
ö¤reniyoruz (Kandur, 2011, s.6-11). Son dönemde birçok
belediyenin ise e-doküman/belge yönetimi sistemi kurdu¤u,
kurmaya çal›flt›¤›, projelendirdi¤i ya da stratejik planlar›nda
yer verdi¤ini görmekteyiz. 2013 y›l›nda yap›lan bir çal›flmaya
göre ‹stanbul’daki ilçe belediyelerinde ise durum flöyledir.
Elektronik belge yönetimi çal›flmalar›yla ilgili olarak otuz
dokuz belediye üzerinde yap›lmak istenen çal›flmaya katk›da
bulunan otuz üç belediyeden on dokuzu elektronik belge
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yönetimiyle ilgili bir faaliyet gerçeklefltirmifltir. Bunlar içerisinde
befl tanesi sistemi kullanmaktad›r. Biri test aflamas›ndad›r.
Üç tanesi birkaç müdürlükte pilot uygulamaya geçmifltir. On
tanesi ise bir yaz›l›m› sat›n alm›fl olmas›na ra¤men hiç
kullanamamaktad›r. Bu otuz üç belediyeden on üçü arflivdeki
evraklar›n›n tamam›n›, sekiz tanesi bir k›sm›n› dijitallefltirmifl;
on iki tanesi ise henüz böyle bir çal›flma bafllatmam›flt›r
(Çiçek, 2013, s.878-880).

Ço¤u bilgi sisteminde oldu¤u gibi EBYS de avantajlar› kadar
dezavantajlar›yla birlikte gelmektedir. Bu sistemi kullanmaya
çal›flan belediyelerde üretilen ve say›sallaflt›r›lan e-belgelerle
ilgili çeflitli problemler yafland›¤› görülmektedir. Özellikle
kullan›m, koruma ve otantiklik konular›nda dijital devaml›l›¤›n
sa¤lanmas›yla ilgili olarak ortaya ç›kan sorunlar çözüm
beklemektedir.

‹stanbul’daki farkl› belediyelerde yap›lan yerinde gözlem ve
inceleme ile bilgi ifllemci ve bilgi belge uzmanlar›yla yap›lan
görüflmelerde bu tür risklere bir tak›m unsurlar›n sebep
oldu¤u görülmüfltür. Sistemin yanl›fl projelendirilmesi, proje
öncesi yeterli pilot çal›flman›n yap›lmamas›, planlama eksikli¤i,
ekibin do¤ru kurulamamas› ve uygulama yaz›l›m›ndan
kaynaklanan problemler ilk göze çarpan unsurlard›r. Bunlar›n
her biri ayr› ayr› tart›fl›lmas› ve üzerinde çal›fl›lmas› gereken
konulard›r. Bu çal›flmada elektronik belge yönetimi
sistemlerinde uygulama yaz›l›m›ndan kaynaklanan
problemlerin bir k›sm› ele al›n›p; konuya, daha çok bilgi ve
belge yönetimi aç›s›ndan dikkat çekilecektir. Makale, bütün
içerisinde örnekleme yap›larak tespit edilen belediyelerde
yürütülen saha çal›flmas›n› kapsamaktad›r.

Literatür ‹ncelemesi

e-Devlet uygulama çabalar›, kurumlarda bir tak›m elektronik
dönüflümleri zorunlu k›lm›flt›r. Ço¤u kurumda oldu¤u gibi
belediyelerde de e-dönüflüm için çeflitli projeler hayata
geçirilmifltir. Türkiye Biliflim Vakf›n›n 2012 y›l›nda yapt›¤› bir
araflt›rmada vatandafllar›n internette devlet ve belediye ile
iletiflime geçildi¤inde e-devlet ve e-belediye uygulamalar›
kapsam›nda % 69’nun bilgi aramak, %41’inin e-posta gönderip
almak, % 24’ünün form indirmek ve form yüklemek için
kulland›klar›n› belirtmifllerdir (e-Devlet/e-Belediye Kullan›c›
Memnuniyeti Araflt›rmas›, 2012, s. 28). Burada dikkat çeken
bir husus belge yönetimi kapsam›nda nitelenebilecek olan
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form ve belge ifllemleridir. Belge formlar›yla ifllem yapmakla
alakal› uygulamalar›n düflük olmas›n›n, kurumlardaki elektronik
belge uygulamalar›yla iliflkili alt yap›n›n yeterli düzeyde
olmamas›na ba¤lanabilir (Çiçek, 2013, s.881). Bu konuda
ipucu sa¤layan bir veri de ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n 2011 y›l›nda
‹l Özel ‹dareleri ve Belediyeler üzerinde gerçeklefltirdi¤i e-
devlet-yerel uygulamalar anketidir. Çal›flmada elektronik
belge yönetimiyle do¤rudan ba¤lant›s› olan e-imza uygula-
malar›n›n %1 gibi oldukça düflük oldu¤unun görülmesidir
(e-Devlet Uygulamalar› Anketi Raporlamas›, 2011, s.28-29).
2016 y›l›na gelindi¤inde, her ne kadar aradan yaklafl›k befl
y›ll›k bir süre geçmifl olmas›na ra¤men EBYS uygulama-
lar› artsa da istenen düzeyde de¤ildir.

e-Devletin ayr›lmaz bir parças› olan elektronik belge
yönetiminin farkl› boyutlar›n›n incelendi¤i çeflitli kaynaklara
rastlamaktay›z. Konuyla ilgili kaynaklar taran›rken genelde
elektronik belge yönetimi sistemleri, özelde ise bunlar›n
sürdürülebilirli¤i ve dijital devaml›kla ilgili sorunlar›n tüm
dünyada tart›fl›ld›¤› görülmüfltür. Hatta, daha önceden bafllayan
bu tür tart›flmalar›n 2000’li y›llarda yo¤unluk kazand›¤›
anlafl›lmaktad›r. Örne¤in 2005 y›l› sonuçlar› yay›nlanan bir
araflt›rmaya göre kurumlarda iyi niyetli gayretlere ra¤men
elektronik belge yönetimi konusundaki çal›flmalar çok da
baflar›l› bulunmamaktad›r. Dahas›, projeler yüksek oranda
baflar›s›zl›kla sonuçlanmaktad›r. Araflt›rmada büyük ölçekli
EBYS projelerinde bu oran›n %50’leri geçti¤i ifade edilmektedir
(Dorsey, 2005).

Bu tür projelerde iyi bir uygulama yaz›l›m› ürünle çal›flmak
odak noktalarsan biridir.  Bu yüzden yaz›l›mlarla ilgili
çal›flmalar dikkat çekicidir. Bunlar içerisinde en çok
bilinenlerden biri, Amerika’daki Milli Arfliv ve Belge ‹daresi
(National Archives and Records Administration-NARA)’nin
katk›lar›yla ilk 1997 y›l›nda ç›kan, en son güncellemelerden
biri 2007 y›l›nda yay›nlanan DoD 5015.2 Elektronik Belge
Yönetim Yaz›l›m Uygulamalar› Standard›d›r (DoD 5015.02
STD, 2007). Birçok çal›flmaya da kaynakl›k etmifltir. Daha
sonra bu çal›flma temel al›narak 2001 y›l›nda ‹ngiliz Milli
Arflivi (British Public Records Office) ve Avrupa Birli¤i (AB)
taraf›ndan “Elektronik Belge Yönetimi Model Gereksinimi
(Model Requirements for Electronic Records Management -
MoReq) adl› rehber ç›kar›lm›flt›r (MoReg2 Specification, 2008).
Bu tür çal›flmalar bulunmas›na ra¤men ne yaz›k ki Dorsey’in
2005 y›l›nda ço¤u Bat›l› ülke için aç›klad›¤› baflar›s›z proje
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sonuçlar› gibi Türkiye’de de devaml›l›¤› olmayan elektronik
belge yönetimi projelerine rastlamaktay›z.

Elektronik belge yönetimi ve arfliv uygulamalar› konusunda
k›ymetli akademik çal›flmalar› bulunan Özgür Külcü’nün
proje yürütücülü¤ünü yapt›¤› bir çal›flmada ç›kan sonuçlar
hayli ilginçtir. Çal›flma, her ne kadar Türkiye’deki üniversitelerle
s›n›rl› olsa da -özellikle uygulama yaz›l›mlar›n›n yap›s›, tedarik
flekilleri ve uygulama yerleri benzerlik gösterdi¤inden- buna
yak›n sonuçlar belediyeler için de düflünülebilir. Projede
sisteme dönük elde edilen bulgular›n bir k›sm› flu flekildedir:

• Aranan bilgiye eriflim sa¤lamada güçlükler 
yaflanmaktad›r. ‹çeri¤in uzun süre korunmas› tehdit
alt›ndad›r.

• Bilginin bütünlü¤ü ve özgünlü¤ünün korunmas› 
riskler tafl›maktad›r. Sistem güvenlik tehditlerine 
aç›kt›r.

• Yedekleme olanaklar› yetersizdir (Külcü, 2014b, 
s.255).

Üniversitelerle alakal› bu risk ve tehditler, ço¤u yerde
belediyeler için de gereçlidir. Dolay›s›yla bu kurumlar da
yak›n gelecekte çeflitli problemlerle yüz yüze kalacaklard›r:
Bugün üretilen e-bilgilere eriflebilecekler mi? e-Belgeler ilk
üretildi¤i özgünlükte ve otantiklikte bulabilecek mi? Bunun
için belediyeler ne tür stratejik planlar yapmal›? Hüseyin
Odabafl’›n belirtti¤i gibi kurumlar›n farkl› formatta üretip yine
farkl› tafl›y›c› ortamda tuttu¤u e-belgelere teknolojik göç
yapt›r›lmazsa, gelecekte kullanamama riski oldukça yüksektir
(Odabafl, 2010, s.6).

Problemler

Kamu idaresine ba¤l› organlarda yürütülmeye çal›fl›lan
elektronik belge yönetimi sistemlerinde genelden özele birçok
güçlükle karfl›lafl›lmaktad›r. Örne¤in elektronik belge yönetimi
sistemlerinin yap›land›r›lmas›na yönelik kayda de¤er görüfller
ortaya koyan Mehmet Bilge Ka¤an Önaçan ve arkadafllar›
EBYS’lerde uygulama yaz›l›m›yla ilgili olan flu sorunlar›
gündeme getirmifllerdir. Sistemin yeterince h›zl› çal›flmamas›;
s›k sorun ç›karmas› ve özellikle bir firmaya ba¤›ml› ise
çözümün uzun sürebilmesi; kurumun di¤er bilgi sistemleriyle
uyumlu ve birlikte çal›flabilir olmamas› bunlardan bir kaç›d›r
(Önaçan, 2012, s.19).



414

Birçok kurumun da bu genel sorunlar› yaflad›¤› bilinmektedir.
Hatta, daha özel problemler de ç›kabilmektedir. Hat›r› say›l›r
bütçeler ayr›larak giriflilen EBYS’lerde belediyelerin bir k›sm›,
sistemde devaml›l›k sorunu yaflamakta, ortaya ç›kan ürünlerin
uzun süre korunmas› ve kullan›m›yla ilgili olarak teknolojiyi
göç ettirememek, yeni sistemlerle uyumlaflt›ramamak gibi
güçlüklerle yüz yüze kalmaktad›r. Bu tür sorunlar kullan›c›dan,
kurumdan, yaz›l›m ve donan›ma dayal› teknik altyap›
yetersizli¤inden, proje ekibinden, tedarikçi firmadan
kaynaklanabilmektedir. Bu sorunlar›n bir k›sm›n›n da EBYS
uygulama yaz›l›m›na dayal› etkenler oldu¤u söylenebilir.
Saha çal›flmas› s›ras›nda flu problemlerin öne ç›kt›¤›
görülmüfltür.

• Yaz›l›m dilinin gelifltirilmeye müsait olmamas›,
• Veri tabanlar›ndaki kodlama girifllerinde standard›n

bulunmamas›,
• Dijitallefltirme yap›l›rken kay›t format›nda yanl›fl 

tercihler,
• Dokümantasyonun haz›rlanmamas›,
• Farkl› yaz›l›mlarla entegrasyonunun sa¤lanamamas›.

Ka¤›d›n yerini giderek her gün standard› ve format› de¤iflen
elektronik ortama b›rakmas›, uzun vadede koruma ve eriflim
konusunda ciddi riskler bar›nd›rmaktad›r. Bu durum güçlüklerle
karfl›lafl›ld›kça daha belirginleflmektedir. Risk ve tehditler
giderilemedi¤i takdirde, sorunlar kar yuma¤› gibi büyümeye
devam edecektir.

Uygulama Yaz›l›mlar›

Kurumsal belgelerin elektronik ortamda yönetimiyle ilgili
uygulamalarda iflletim sistemi, sistem yaz›l›m›, a¤ yaz›l›m› ve
uygulama yaz›l›m›n›n yer ald›¤› bilinmektedir. ‹flletim sistemi
elektronik sistemdeki donan›m kaynaklar›n›n kullan›m›n›,
koruma, kontrol ve yönetim faaliyetlerini yürütür. Bir yönüyle
teknolojik araçlar olan donan›m ile onlar› kullanmaya yarayan
yaz›l›m aras›nda köprü oluflturur. Linux, Nowell, Unix, Mac
OS, Windows vb. birçok iflletim sistemi kullan›ld›¤›
bilinmektedir (Çiçek, 2011a, s.97). Sistem araçlar› olarak
belirtilen sistem yaz›l›mlar›, iflletim sisteminde oldu¤u gibi
uygulama programlar›n› gelifltirmeye, korumaya ve yönetmeye
yarar. Makine dilleri, yüksek düzey diller, derleyiciler,
yorumlay›c›lar ve çeviriciler en belirgin sistem araçlar›d›r. A¤
yaz›l›mlar›, bir veya daha fazla bilgisayar uygulamalar›n›n
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iletiflim gereksinimlerini bir araya getirebilmek için a¤lar› ve
onlar›n kaynaklar›n› yönetir. Protokoller, yönlendirmeler,
anahtarlama yaz›l›mlar› bunun örnekleridir. Belgelerin
üretilmesini, iletimini, üstverilerinin oluflturulmas›n› sa¤layan
araç ise uygulama yaz›l›mlar›d›r. Günlük ifllemleri yürütmek,
kurumlar›n ve bireylerin ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için gelifltirilmifl
farkl› türleri bulunan ürünler, kelime ifllemciler ve veri taban›
programlar› vb. yaz›l›mlard›r (InterPARES Project, 2000, s.9-
10).

Bugün piyasalarda çeflitli ifllerde kullanmak için yüzlerce
farkl› uygulama yaz›l›m› ürünle karfl›lafl›lmaktad›r. Her ürün
kendi ölçe¤inde avantajlar kadar dezavantajlar bar›nd›rmaktad›r.
Yaz›l›mlar›n do¤abilecek aksakl›klar›n› giderip, dezavantaj
oluflturabilecek taraflar›n› en aza indirmek için muhasebeden
insan kaynaklar›na, imalattan co¤rafyaya kadar her saha
kendi uygulama yaz›l›mlar›na flekil verecek standart, rehber,
referans modeli ad›yla prosedürler ç›karmaktad›r. Örgütlerde
üretilen elektronik belgelerin yönetimiyle ilgili de prosedürlerle
karfl›laflmaktay›z. Belge yönetiminin ifl süreçlerinin nas›l
olmas› gerekti¤i yan› s›ra kullan›lacak uygulama yaz›l›m›n›n
sistem kriterleri konusunda da bir tak›m prosedürler
ç›kar›lm›flt›r. Ayn› zamanda elektronik belge yönetimi sistemleri
için gelifltirilecek uygulama yaz›l›mlar› için de rehber ve
standartlar oldu¤unu görüyoruz. Elektronik Belge Yönetimi
Yaz›l›m Uygulamalar› Haz›rlama Kriterleri Standard›nda
zorunlu olan gereksinimler ile zorunlu olmayanlar verilmifltir
(DoD 5015.02 STD, 2007). Böylece kurumun ihtiyaçlar›n›
karfl›layacak ve devaml›l›¤› olan bir yaz›l›m›n ortaya ç›kmas›n›
sa¤layacak kriterler aç›klanm›flt›r. Ayn› dönemde Türkiye’de
ç›kan baflka bir prosedür ise TS 13298 Standart numaras›yla
bilinen Elektronik Belge Yönetimi Standard›d›r (2007).
Türkiye’de ilk 2007’de yay›nlan›p, farkl› y›llarda güncellenmifl
bu Standard›n en son sürümü Ekim 2015’de ç›km›fl olup, bu
sürüme Arfliv Yönetimi Modülü de eklenmifltir (2015).
Standartta birçok sistem kriteri ve elektronik arfliv uygulamalar›
aç›klan›rken, bir uygulama yaz›l›m›n›n sa¤lamas› gereken
koflullar da belirtilmifltir.

Kurumlarda gerçeklefltirilen elektronik belge yönetimi
çal›flmalar›nda uluslararas› ölçekte gelifltirilmifl yaz›l›mlar
bulunabildi¤i gibi yerli kurulufllar taraf›ndan üretilmifl olanlar
da kullan›lmaktad›r. Hatta, bu ürünlerin bir k›sm›, kurumlar›n
kendi öz kaynaklar›yla da gelifltirilmifl olabilir. Bunlar›n
baz›lar›nda TS 13298 Standard› sertifikas› bulunurken bir
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k›sm›n›n sahip olmad›¤› bilinmektedir. Türk Standartlar›
Enstitüsünün sitesine bak›ld›¤›nda Nisan 2016 itibariyle 32
firman›n bu sertifikaya sahip oldu¤unu görüyoruz (TSE
Sorgulama, 2016). Kald› ki özellikle kamu kurumlar›n›n
kullanacaklar› uygulama yaz›l›mlar›n›n bu Standarda uygun
olmas› gerekti¤i Baflbakanl›¤›n 2008/16 say›l› Genelgesiyle
belirtilmifltir (Genelge).

EBYS’lerde uygulama programlar›, elektronik belgenin üretim,
iletim ve kullan›m›n›n gerçeklefltirildi¤i yaz›l›mlard›r. Bunlar,
elektronik belgenin sunum özellikleri ve dosya format
özellikleri kazanmas›n› sa¤lar (TS 13298, s.30-31). Uygulama
yaz›l›mlar› farkl› teknolojiler ve yaz›l›m dilleri üzerine
gelifltirilmifl kurumsal web uygulamalar›d›r. Örne¤in baz›
yaz›l›mlar sharepoint teknolojisi üzerine bina edilebilmektedir.
EBYS uygulama yaz›l›mlar› farkl› modüllerin çal›flmas›yla
bütünlük arz eder. Bunlar gelen belgeler modülü, giden
belgeler modülü, organizasyon a¤ac›, arama modülü,
dosyalama ve arfliv modülü gibi bileflenlerdir.

Elektronik belge yönetimi aç›s›ndan her bir uygulama yaz›l›m›
ürün kullan›c› ara yüzü, veri yap›lar›, ifllem ak›fl›, kuruma
özgü bir ürün olarak kapal› bir flekilde muhafaza edilmektedir
(Oatway, 2004, s.4). Bu faktörler, kurumsal yap›ya özgü
yaz›l›m çözümlerinin gelifltirilmesi ve devaml›l›¤›n›n
sa¤lanmas›n› zorunlu k›larken, di¤er taraftan sistemin
sürdürülebilirli¤i için uluslararas› standartlar›n dikkate al›nmas›
kaç›n›lmazd›r. Genel nitelikli paket yaz›l›mlar gerek mali
aç›dan ve gerekse güvenlik aç›s›ndan elektronik belgelerin
yönetilmesinde önemli riskler tafl›maktad›r. Firmaya ba¤›ml›
bir çözümün kullan›lmas›, uzun vadede ciddi sorunlara sebep
olabilmektedir. Al›nan paket yaz›l›mlar›n uygulanmas›nda
ve güncellenmesinde ek maliyetler oluflabilmektedir. Kurumsal
olarak ortaya konulacak yaz›l›m çözümleri tercih edilmelidir.

Yaz›l›m ürünlerinde öne ç›kan sorunlardan biri sürdürülebilir
hizmet kalitesidir. Bu hizmet kalitesinin sa¤lanmas› için
zaman›nda gerekli de¤ifliklikler yap›labilmelidir. Bunun için
d›fl kaynakl› iyi bir hizmet tedariki ya da kurumda yeterli
uzman personelin bulunmas› gereklidir. Olmamas› durumunda
teknolojik de¤iflimlere paralel olarak yaz›l›mlarda gerekli
güncelleme ifllemlerinin yap›lamamas› sonucu do¤acakt›r.
Ne yaz›k ki günümüzde çok h›zl› de¤iflen teknolojik ortamda
kurumlar›n bunu baflarmalar›n›n oldukça zor gözüktü¤ü
bilinen bir gerçektir. Çözüm ise kurum yap›s›na ve uluslararas›
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standartlara uygun çözümler gelifltirmek için sisteme ihtiyaç
duyan kurum ile bu konuda çözüm sunan firmalar›n birlikte
çal›flarak uluslararas› standartlara uygun sistemlerin
gelifltirilmesidir (Özdemirci ve Ayd›n, 2011, s.113). Bu konuda
Türkiye’de öne ç›kan bir prosedür kurumlar›n birlikte
çal›flabilirlik esaslar› ile TS 13298 Elektronik Belge ve Arfliv
Yönetimi Standard›’d›r. Bu Standart çerçevesinde asl›nda
elektronik belge yönetimi programlar›n›n yap›sal koflullar›
tan›mlanm›flt›r. Ancak, yürürlü¤e giren düzenlemelerin
uygulanmas› ile ilgili yasal yapt›r›mlar›n yetersizli¤i ve
kurumlar›n konuya iliflkin bilgi eksiklikleri, program gelifltirme
faaliyetlerinin yaz›l›m hizmeti veren firmalar›n insaf›na
b›rak›lmas›, bu koflullar›n oluflmas›n› engellemektedir (Külcü,
2014a, s.329). ‹yi bir EBYS yaz›l›m›n›n hizmet kalitesinin
sürdürülebilir olmas› için TS 13298’e uyumlu, ayn› zamanda
TS ISO/IEC 25051 yaz›l›m kalitesi standard› ve test
yönergelerinin gereksinimlerini karfl›layan, kullan›c›
dokümantasyonu bulunan, fonksiyonel testleri TS 13298
kapsam›nda ve sahada gerçek senaryolar üzerinde pilot
denemelerle yap›lm›fl olmal›d›r (TS 13298, s.25).

Bulgular

EBYS’lerde belgeler yönetilmeye çal›fl›l›rken, amaç bir belgeyi
üretildi¤i gibi koruyabilmektir. Bu durum bir yönüyle belgenin
özgünlü¤ünün muhafazas›d›r. e-Belgelerde özgünlük, üreticinin
belirledi¤i içerik ve format›n bozulmadan korunmas›d›r.
Bütünlük ise belgenin muhataba de¤ifltirilmeden özgün
haliyle iletilmesidir. Bunu sa¤layamayan sistemlerde problem
niteli¤inde güçlükler yaflanabilmektedir.

Bir uygulama yaz›l›m›n›n, örgütün ifl süreçlerini gerekli
hukuki, idari ve kurum kültürünün oluflturdu¤u geleneklere
göre yürütmesi gerekti¤i düflünülür. Bundan hareketle
yaz›l›m›n bürokratik iflleyifli yans›tmas› beklenir. Önaçan’a
göre tedarik edilecek EBYS uygulamas›n›n kurum içi belge
yönetim süreçlerine uydurulabilece¤i beklenirken baz›
durumlarda da süreçlerin yaz›l›ma uydurulmas› gerekti¤i
gözden uzak tutulmamal›d›r (2012, s.21). Çünkü her türlü
geleneksel belge ifllemine sistemde karfl›l›k bulunmas› mümkün
olmayabilir. Daha do¤rusu yaz›l›m›n kabiliyeti, ifl yapabilirli¤i
ve performans› buna izin vermeyebilir. Dolay›s›yla uygulama
yaz›l›mlar›yla ilgili beklentiler de¤erlendirildi¤inde konuya
bu aç›dan bakmakta fayda görülmektedir.



Saha çal›flmas› s›ras›nda EBYS uygulama yaz›l›mlar›yla ilgili
karfl›lafl›lan baz› problemler ve bunlar›n analizi flu flekildedir:

Yaz›l›m dilinin gelifltirilmeye müsait olmamas›

Uygulama yaz›l›mlar›, ifl süreci ve ifllemleri önceden tasarlanm›fl
ifllerin elektronik ortamda gerçekleflmesi için bilgisayarlara
nelerin yap›lmas› gerekti¤ini bildiren komutlard›r. Basic,
Cobol, Pascal, Java, C, C++ gibi programlama dilleri ile ortaya
ç›kan bu yaz›l›mlar kaynak kodu olarak bilinen yüksek
düzeyli komutlar kümesidir. Çok çeflitli kurallar ve kodlar
toplulu¤u olan bu programlama dilleri, insanlarla bilgisayar
aras›nda tercümanl›k görevi üstlenirler (Programlama Dilleri,
2016).

Günümüzde belirli bir telif hakk›na ve patente ba¤lanm›fl,
özel mülk olan yaz›l›mlar yan› s›ra özgür veya aç›k kaynak
kodlu yaz›l›mlar bulunmaktad›r. Kaynak kodu aç›k olanlar,
herkesin istedi¤i gibi temin edip kullanabildi¤i ürünlerdir.
Bu türden yaz›l›mlar›n sadece kullan›m hakk› de¤il ayn›
zamanda kifli veya kurumun ihtiyac›na göre gelifltirilme ve
iflin niteli¤ine göre uyarlanma hakk›na da sahip olunur. Buna,
yaz›l›m›n gelifltirilmifl veya uyarlanm›fl halinin baflkalar›na
yayma hakk› da dâhildir (Arslan, 2011, s.3). Firmalar›n
gelifltirdi¤i ve özel mülk niteli¤indeki yaz›l›mlar kar amac›
güdülen ürünler oldu¤undan, yetkili kifliler d›fl›nda programa
müdahale edilemez. Burada amaç, emek verilerek gelifltirilmifl
oldu¤u düflünülen yaz›l›m›n telif haklar›n› korumakt›r. Bu
hakk› koruyabilmek için firma genellikle ticari s›r kapsam›nda
yaz›l›m›n kaynak kodunu gizleme yoluna gider. Böylece o
program›n nas›l çal›flt›¤›n›n ö¤renilmesi engellenir. Do¤al
olarak tedarikçi taraf, kendi iste¤i do¤rultusunda, yaz›l›ma
müdahale edip de¤ifltiremez (Arslan, s.4).

Elektronik belge yönetimi uygulama yaz›l›mlar› bu iki türden
diller arac›l›¤›yla gelifltirilir. Her iki yolla gelifltirilen ürünlerde
belge yönetiminin ve bürokrasinin bir tak›m sistem kriteri
ve protokol kurallar›n› iflletebilmesi beklenir. Bir yaz›l›m
ürünü, türünden ba¤›ms›z olarak öncelikle flu özellikleri
tafl›mal›d›r:

Güvenilirlik: Sistemin kullan›c› müdahalesi olmadan ne
kadar süre ayakta kalabildi¤i,
Kalite: Belirli bir kod blo¤undaki hata say›s›n›n azl›¤›,
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Güvenlik: Yaz›l›m›n yetkisiz eylemlere (virüs vb.) karfl›
ne kadar koruma sa¤lad›¤›,
Esneklik: Müflterinin özel ihtiyaçlar›na ne ölçüde cevap
verebildi¤i ve farkl› ortamlarda sorunsuz çal›fl›p 
çal›flmad›¤›,
Proje Yönetimi: Gelifltirme sürecinin iyi organize edilip
edilmedi¤i,
Aç›k Standartlar: Yaz›l›m arac›l›¤›yla oluflturulan 
dosyalar›n alternatif yaz›l›mlarda kolayl›kla kullan›labilir
olup olmad›¤›,
Vazgeçme Maliyeti: Bir yaz›l›mdan baflka bir yaz›l›ma 
geçifl maliyetinin yüksek olup olmad›¤›,
Toplam Sahip Olma Maliyeti: Yaz›l›m›n kurulumu, 
idamesi ve vazgeçilmesi için gerekli maliyetlerin toplam›,
Kullan›c› Dostlu¤u: Kolay kullan›ma ne kadar imkân 
sa¤lad›¤›d›r.

Tüm bu unsurlar birçok yaz›l›m için oldu¤u gibi elektronik
belge yönetimi uygulama yaz›l›mlar› için de geçerlidir. ‹yi
bir yaz›l›m belge yönetimi fonksiyonlar›yla ilgili sistem
kriterlerinden önce bu koflullar› sa¤lamal›d›r.

Yaz›l›m dilinin gelifltirmeye müsait olmas› oldukça önemlidir.
Aksi halde firmaya ve ürüne olan ba¤›ml›l›k kaç›n›lmazd›r.
Di¤er bir deyiflle, ürünün hizmeti ve aksakl›klar› ile gelifltirme
gereksinimlerinde kifli ve kurumlar›n üretece¤i çözümlere
ba¤›ml›l›k, kullan›c›lara güçlük yaflatmaktad›r. Burada Özdafl’›n
belirtti¤i gibi en çok bilinen usul, firmalar›n pazarlad›klar›
yaz›l›m ürünlerinin sadece kendi di¤er ürünleriyle sorunsuz
çal›flmas›; baflka firma veya kurulufllar›n ürünleriyle çal›fla-
mamas›d›r (s.15). Burada firmalar›n kendi yaz›l›m ürünlerine
ba¤›ml›l›k oluflturma düflüncesi olabilir. Ba¤›ml›l›kta, firman›n
fiyat ve hizmet ücretlendirmesini arzu etti¤i flekilde belirlemesi
söz konusudur. Bu olumsuzluk, hem yaz›l›m› kullanan örgütler
için istenmeyen bir durum, hem de serbest rekabet ortam›nda
di¤er firmalara flans tan›mamakt›r.

Firmaya ba¤›ml›l›k noktas›nda her ne kadar belirtilen husus
yak›n›lan bir durum olsa da bunun aksini düflünenler de
bulunabilmektedir. Yap›lan görüflmelerde uygulamac›lar bir
k›sm›n›n, tercihlerini daha önce farkl› yaz›l›mlar›n› kulland›klar›
firman›n ürününden tarafa kullanma e¤iliminde olduklar›
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görülmüfltür. Kurum içerisindeki bilgi sistemlerinde
kulland›klar›, insan kaynaklar› yönetimi, muhasebe yönetimi,
tedarik yönetimi gibi sistemler için farkl› farkl› firmalarla
muhatap olmak yerine, tek biriyle görüflmeyi tercih
etmektedirler. Dolay›s›yla, farkl› yaz›l›m ürünlerini kulland›klar›
firman›n bir elektronik belge yönetimi yaz›l›m› varsa, bu
kurulufl tercih s›ralamas›nda öncelikli konuma gelebilmektedir.

Belirli bir yaz›l›ma ba¤›ml›l›k, o ürünün gelifltirilmesinde
güçlük yaflanmas›na sebep olabilmektedir. Bir uygulama
yaz›l›m›n›n olgunlafl›p kurumun ihtiyaçlar›n› karfl›lamas›, as›l
uygulama safhas›nda ortaya ç›kt›¤› göz önünde bulundurulursa,
müdahale edilemeyen yaz›l›mlar ciddi problem oluflturmaya
adayd›r. Bundan dolay›, bir ürün temin edilirken sat›n alma
maliyetinden daha çok iflletme ve gelifltirme maliyeti göz
önünde bulundurulmal›d›r. Bu gibi durumlar için müdahale
edilebilir aç›k kaynak kodlu olanlar tercih edilebilir. Aç›k
kaynak kodlu yaz›l›mlar gelifltirilmeye müsait olduklar›ndan,
kifli veya firmaya ba¤›ml›l›k büyük oranda ortadan
kalkmaktad›r. Çünkü firma taraf›ndan yaz›l›m gelifltirilse dahi
uygulama yaz›l›m›n›n kaynak kodu al›c› kuruluflun uzmanlar›na
teslim edilmekte; bu yetkililer de gerekti¤inde müdahale
ederek, gerekli güncelleme ve iyilefltirmeleri ayn› zamanda
uyarlamalar› yapabilmektedirler. Firman›n, telif hakk› gibi
sonradan talep edece¤i bir bedel de oluflmamaktad›r (Özdafl,
s.15).

Kamuda aç›k kaynak kodlu yaz›l›mlar konusunda çal›flmalar›
bulunan ‹smail Günefl, bu özgür yaz›l›mlar›n kullan›lmas›n›n
kamuda öncelikle belediyelerden bafllat›lmas› gerekti¤ine
inanmaktad›r. Özellikle piyasadan yüksek oranda bilgi
teknolojisi yaz›l›m ürünler temin eden belediyelerde, firmalara
ba¤›ml›l›¤›n ortanda kald›r›lmas› için aç›k kaynak kodlu
yaz›l›mlar›n desteklenmesi gerekti¤i kanaatindedir (Günefl,
2007, s.160). Bunun sonucunda belediyeler donan›m sat›n
alma ve bak›m; yaz›l›m sat›n alma, bak›m ve destek hizmeti;
yaz›l›m›n lisans yönetimi; personel maliyeti, zaman›nda ve
yerinde müdahale edilebilme maliyetini önemli ölçüde
azaltacaklard›r (Günefl, s.161).

Veri tabanlar›ndaki kodlama girifllerinde standard›n
bulunmamas›

Elektronik belge yönetimi arayüzleri veri taban› mant›¤›
üzerinden çal›flmaktad›r. Önceden haz›rlanm›fl tablo alanlar›na
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veriler girilir ve bunlar daha sonra sorgulanarak bulunur.
Ancak, bu sorgulaman›n do¤ru yap›labilmesi ve istenen
bilgilerin getirilebilmesi için standart bilgi ve kodlar›n önceden
tan›mlan›p girilmifl olmas› gerekir. Aksi halde veri taban›ndan
beklenen sonucun al›nmas› hayli güçleflir.

Veri tabanlar›nda tablolar›n matris yap›s›nda tutuldu¤u
bilinmektedir. Burada sütunlar tablo alanlar›n›, sat›rlar ise
tablodaki girilmifl bilgileri ifade etmektedir. Yap›sal
özelliklerden dolay› normalizasyon kurallar›na göre bilgiler
ayr› tablolarda tutulmaktad›r. Bunun sebebi veri taban›
tablosundaki alanlara bilgi yaz›l›rken veri bütünlü¤ü ve
standart sa¤lanabilmesidir (Alakoç, 2016, s.40). ‹flte, veri
bütünlü¤ü ve standartlaflma sa¤layabilmek için bilgiler aç›k
flekliyle de¤il, kodlanarak yaz›lmaktad›r. Bilgiler kiflilere göre
de¤iflebilece¤i için ayn› bilgi için farkl› kavramlar, ifadeler,
k›saltmalar kullan›labilmektedir. Mesela EBYS’deki dosyalama
modülünde Vaka Dosyas›n› ifade etmek için biri “Va. Dos.”,
bir baflkas› “V. Dosyas›”, baflka biri “V.D.” ya da “Vaka
Dosyas›” yazabilir. Fakat veri taban› uygulamalar›nda bu dört
farkl› bilgi birbirinden ayr›d›r. Biri ile arand›¤›nda di¤erine
ulafl›lamayabilir. Böyle bir durumda sorgulamada do¤ru bir
sonuç elde edilemeyebilir. Oysa bu vaka dosyas› yerine onu
karfl›layacak bir kod tayin edilse ve sürekli ayn› kod kullan›lsa
kifliye, zamana, bilgi ve kültüre göre farkl› kavramlar
girilmeyecek, kastedilen bilgi için sürekli ayn› kod
kullan›lacakt›r. Vaka dosyas› için “5” kodu kullan›ld›¤›nda,
bilginin aç›k flekli yerine bu kod girilerek hep ayn› bilgiye
ulafl›lacakt›r.

EBYS uygulama yaz›l›mlar›nda bilgi giriflleri için do¤ru kodlar
tayin edilmelidir. Bu kodlar önceden standart olarak belirlenip
listelenmeli, yetke dizini gibi tek biçimlilik sa¤lanmal›d›r.
Dolay›s›yla uygulama yaz›l›mlar›nda özellikle veri taban› için
kullan›lacak üstverilerle alakal› olarak standart bilgi girifliyle
alakal› kodlama yap›lmal›d›r. Böylece bilgiler daha k›sa
sürede yaz›ld›¤› gibi, bütünlük ve tutarl›l›k oluflturulacakt›r
(Alakoç, 2016, s.41).

Dijitallefltirmede kay›t format›nda yanl›fl tercihler

Fiziksel ortamda bulunan bilgi malzemesin elektronik ortamda
kullan›labilir flekle dönüfltürülmesi olarak de¤erlendirilen
dijitallefltirme, belediyelerde de yayg›n olarak yap›lmaktad›r.
Dijitallefltirme genel anlamda, elektronik sistemlerce
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alg›lanamayan yap›land›r›lmam›fl formdaki bilginin elektronik
ortamca alg›lanabilecek yap›land›r›lm›fl forma çevrilmesidir
(Külcü, 2010, s.297). Bu ifllem kâ¤›t, mikrofilm, mikrofifl,
foto¤raf veya grafik malzemeler ayn› zamanda analog
materyallerin görüntülerinin al›narak elektronik ortama
aktar›lmas›d›r. Bu uygulaman›n bilginin ço¤alt›lmas›,
paylafl›lmas›, iletimi ve kullan›m› gibi birçok kolayl›¤›
bulunmaktad›r. Ayn› zamanda bilgi kayna¤› yedeklenebilmekte
ve çoklu eriflime aç›labilmektedir.

Dijitellefltirme ifllemi gerçeklefltirilirken önemli bir husus kay›t
format›n›n seçimidir. Seçilen format›n aç›k kaynak kodlu
olmas›na özen gösterilmelidir. Alternatif olarak uluslararas›
kabul görmüfl, endüstri standard› niteli¤i tafl›yan formatlar
seçilmelidir (Özdafl, 2012).

Her ne kadar elektronik belge yönetimi ve arfliv ifllerindeki
dijitallefltirme uygulamalar› konusunda standartlar belirlenmifl
(TS 13298, s.35-40) olsa da farkl› belediyelerde yap›lan
ziyaretlerde buna çok da uyulmad›¤› görülmüfltür. TS 13298
Standard›, dijitallefltirme yap›l›rken bir as›l kopya, kullan›m
kopyas› ve mini kopya fleklinde standartlar belirlemifltir. As›l
kopya, malzemenin orijinal haline en yak›n flekilde mast›r
kopya olarak çekilir. S›k›flt›rmas›z olarak çekilen bu as›l
kopya belgeyi uzun süreli saklamak ve gerekti¤inde bundan
ço¤altmak üzere haz›rlan›r. Yüksek kaliteli görüntü içermektedir
ve dosya boyutu büyüktür. Mevcut uygulamalarda s›k›flt›rmas›z
görüntü için TIFF format› tercih edilmektedir. Kullan›m
kopyas› için tercih JPEG format› olabilir (TS 13298, s.40).

Ad› geçen Standartta dijitallefltirme s›ras›ndaki kay›t format›
belirlenmifl olmas›na ra¤men baz› yerlerde buna uyulmad›¤›
görülmüfltür. Kay›t format›, isteklere ba¤l› olarak kurumdan
kuruma de de¤iflebilmektedir. Standarda uygun olmayan
çal›flmalar sonucunda üretilen kopya, zaman içerisinde baflka
programlar ya da formatlarda aç›lmak istendi¤inde kalite
düflüklü¤ü yaflanmaktad›r. Örne¤in düflük çözünürlükte
çekilmifl PNG., GIF, Bitmap veya JPEG2000 gibi formatlarda;
fakat, eski sürümleri ile ve düflük çözünürlüklü kay›tlar ileriki
zamanlarda kullan›mla ilgili problemler ç›karmaktad›r. Görüntü
kalitesi kaybolabilmektedir. Bu yüzden taramada standartlarda
belirlenmifl kurallara uyulmal›; mast›r kopya olarak bilinen
en geliflmifl kay›t format› ile görüntü kalitesinin yüksek
olmas›na dikkat edilmelidir. Kaynaklarda da belirtildi¤i gibi
bu kopya, TIFF format›nda ve en az 300 dpi çözünürlükte
olmal›d›r (TS 13298, s.37).
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TS 13298 Standard›nda günlük kulan›m kopyas› JPEG olarak
aç›klanm›flt›r. Mesela Standart farkl› formlarda haz›rlanm›fl
dokümanlar belgeye dönüfltürülürken ve sisteme dahil
edilirken içeri¤inin de¤iflmesini önleyici PDF veya TIFF gibi
bir formata dönüfltürülmesi gerekti¤ini belirtmektedir (TS
13298, s.14). Ayr›ca, dokümanlar›n görüntülenmesi aç›klan›rken
“elektronik dokümanlar orijinal format› d›fl›nda PDF ve XML
gibi standart formatlarda da görüntülenebilmelidir”
denilmektedir (TS 13298, s.33). Standartta durum böyle
aç›klan›rken Kalk›nma Bakanl›¤› Bilgi Toplumu Dairesinin
ç›kard›¤› Birlikte Çal›flabilirlik Esaslar› adl› rehberde Standarda
göre k›smen farkl› bir aç›klamayla karfl›lafl›yoruz. Kamu
kurumlar›n›n e–Yaz›flma Projesi kapsam›nda d›flar›dan gelen
belge ve eklerini EBYS’ye entegre ederken PDF/A format›nda
oluflturulmas› gerekti¤i aç›klanmaktad›r. Bununla birlikte, bu
format›n do¤uraca¤› depolama ihtiyac›n›n daha fazla olaca¤›
ayr›ca belirtilmektedir (e-Dönüflüm, 2012, s.13).

Dokümantasyonun haz›rlanmamas›

Kullan›c› dostu yaz›l›mlarda basitlik kadar kullan›c›ya yol
gösteren iyi haz›rlanm›fl el kitaplar›n›n önemi bilinmektedir.
Bu yüzden uygulama yaz›l›mlar›n›n kullan›m›yla alakal›
gerekti¤inde baflvurulabilecek el kitaplar› haz›rlanmal›d›r.
Dokümantasyon ad›yla bu el kitaplar› kullan›c› e¤itimleri
kadar gereklidir.

Gerekli oldu¤una inan›lmas›na ra¤men yaz›l›m› haz›rlayan
ve satan firmalar›n bu konuya önem verdiklerini kötü
örneklerden dolay› ne yaz›k ki söyleyemiyoruz. En az›ndan
saha çal›flmalar› s›ras›nda karfl›lafl›lan EBYS uygulamalar› için
yeterli el kitab›n›n bulunmamas› buna iflaret etmektedir. Oysa
e¤itim formasyonu kriterleri ›fl›¤›nda do¤ru haz›rlanm›fl bir
el kitab› kullan›c› e¤itimlerinde vazgeçilmez önemdedir.
Yerinde uygulamal› e¤itimlerin ard›ndan yaz›l›m› kullanan
personel bu kitapç›klardan yararlan›r. Program› ö¤renmeyi
gelifltirdi¤i gibi karfl›laflt›¤› problemleri de bunlarla çözer.
Böylece kifli ve kurumlara ba¤›ml›l›k azal›r.

Ne yaz›k ki yaz›l›m› tedarik eden firmalar›n iyi bir
dokümantasyon haz›rlamaktan kaç›nd›klar›n› görüyoruz. Ya
da mevcut yaz›l›mlar için çok yetersiz bulunmas› bize bunu
düflündürmektedir. Burada firmalar›n art niyetli davrand›klar›n›
söylemek, belki peflin hüküm gibi anlafl›labilir. En az›ndan,
uygulama yaz›l›m› tedarik ederken haz›rlanan flartnamelerde
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bu ayr›nt› gözden kaç›r›lmamal›; mümkünse, nas›l olmas›
gerekti¤i müstakil birkaç maddeyle belirtilmelidir.

Farkl› yaz›l›mlarla entegrasyonun sa¤lanamamas›

EBYS’ler için gelifltirilen uygulama yaz›l›mlar›yla ilgili olarak
karfl›m›za ç›kan bir olumsuz durum da farkl› programlarla
entegrasyonda güçlükler yaflanmas›d›r. E¤er entegre edilmek
istenen sistem farkl› bir kurulufla aitse, bu güçlü¤ün katlanarak
çözümsüzlü¤e do¤ru gitmesi uzak bir ihtimal de¤ildir.
Programlar birlikte çal›flmak yerine birbirinden ba¤›ms›z, iki
ayr› yaz›l›m olarak ifllemekte; hatta, iki farkl› donan›m
üzerinden kullan›lmaktad›r.

Sahada en çok karfl›lafl›lan durum, dijital arfliv programlar›
ile EBYS uygulama yaz›l›m›n›n birlikte çal›flamama problemidir.
Birçok yerde bu birliktelik sa¤lanamad›¤› için ayn› anda iki
ayr› yaz›l›m ürünü kullan›labilmektedir (Çiçek, 2011b, s.110).
Di¤er bir ifadeyle, biri günlük e-imzal› belgelerin yönetildi¤i
elektronik belge yönetimi uygulama yaz›l›m›, di¤eri ise
önceden dijitallefltirilerek yönetilmeye çal›fl›lan elektronik
arfliv uygulamas›. Ne yaz›k ki birçok belediyede daha önce
ciddi miktarlarda para verilerek yapt›r›lm›fl elektronik arfliv
iflinin yönetildi¤i dijital arfliv yaz›l›m› ile sonradan kurulan
EBYS uygulama yaz›l›m›n› birlikte çal›flt›rman›n pek mümkün
olmad›¤› görülmüfltür.

Bunun sonucunda belge yönetim programlar› ile arfliv
programlar› ayr› platformlar üzerinden hareket etmektedir.
Durum böyle olunca, yaz›l›mlar aras›ndaki veri transferi de
güçleflmektedir. En çok karfl›lafl›lan durumlardan bir tanesi,
özellikle EBYS uygulama yaz›l›m›n› satan firma yetkililerinin
bu veri transferine kendilerince sebeplerden dolay› karfl›
ç›kmalar›d›r. Böylece kurum bünyesinde yer alan ve dijital
arflive aktar›lm›fl olan arflivlik malzemelere elektronik belge
yönetim sistemlerinden ulafl›lamamakta; ulafl›ld›¤› durumlarda
da üstveriler örtüflmedi¤inden adland›r›lan evraklar›n bilgileri
ekranda gözükmemektedir. Bu olumsuz durum yaz›l›m›n
kullan›m›n› zorlaflt›rd›¤› gibi ilerleyen zamanda mali külfete
de sebebiyet vermektedir. Kurumlar, yaz›l›m› sat›n almak
için ödedikleri para yan› s›ra mevcut olanlar›n sisteme
entegresi ve kullan›m›yla ilgili olarak ayr›ca ödeme yapmak
zorunda kalabilmektedir.
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Sonuç ve Öneriler

‹stanbul’daki ilçe belediyelerinde kullan›lan elektronik belge
yönetimi sistemlerinin uygulama yaz›l›mlar›nda bir tak›m
sorunlarla karfl›lafl›lm›flt›r. Bu sorunlar içerisinde daha çok
yaz›l›m dilinin gelifltirilmeye müsait olmamas›, dijitallefltirmede
yanl›fl kay›t format›n›n seçilmesi, kullan›c› için el kitab›
niteli¤inde yeterli dokümantasyonun haz›rlanmamas› ve farkl›
yaz›l›mlarla olmas› gereken entegrasyonun sa¤lanamamas›
gibi hususlar›n ön plana ç›kt›¤› görülmüfltür.

Yaz›l›m dilinin gelifltirmeye müsait olmas› ya da çeflitli lisans
anlaflmalar›yla firmaya ba¤›ml›l›k, uzun vadede belediyeler
için sorun oluflturmaktad›r. Önceden haz›rlanm›fl paket
yaz›l›mlar›n, belediyenin fonksiyonlar›na, iflleyifline, kurum
kültürüne ve bürokratik protokol kurallar›na göre gelifltirilmeye
ihtiyac› bulunmaktad›r. Tedarik edilen uygulama yaz›l›m›n›n
buna izin vermesi gerekir. Bir uygulama yaz›l›m›n›n olgunlafl›p
kurumun ihtiyaçlar›n› karfl›lamas›, as›l uygulama safhas›nda
ortaya ç›kt›¤› göz önünde bulundurulursa, müdahale
edilemeyen yaz›l›mlar ciddi problem oluflturmaya adayd›r.
Bundan dolay›, bir ürün temin edilirken sat›n alma maliyetinden
daha çok iflletme ve gelifltirme maliyeti göz önünde
bulundurulmal›d›r. Yaz›l›m›n gelifltirilmesiyle ilgili olarak
kurumlar aç›k kaynak kodlu yaz›l›mlar› tercih edebilirler.
Böylece yaz›l›ma ve firmaya ba¤›ml›l›k büyük oranda ortadan
kalkacakt›r. Aç›k kaynak kodlu yaz›l›mlarda, kurumun biliflim
uzmanlar› müdahale ederek gerekli güncelleme ve iyilefltir-
meleri yapabilmektedirler.

Karfl›lafl›lan bir sorun da analog sistemlerin dijital ortama
at›lmas› s›ras›nda kay›t format›yla ilgili yap›lan yanl›fl tercihlerdir.
Belgelerin uzun süreli kullan›m› söz konusu oldu¤undan
kay›t format›n›n seçimi önemlidir. Uluslararas› kabul görmüfl,
endüstri standard› niteli¤i tafl›yan formatlar seçilmelidir. TS
13298 Standard›nda günlük kulan›m kopyas› JPEG olarak
aç›klanm›flt›r. Ancak, Kalk›nma Bakanl›¤› Bilgi Toplumu
Dairesinin ç›kard›¤› Birlikte Çal›flabilirlik Esaslar› adl› rehberde
kamu kurumlar›n›n e–Yaz›flma Projesi kapsam›nda d›flar›dan
gelen belge ve eklerini EBYS’ye entegre ederken PDF/A
format›n› kullanmalar› gerekti¤i ifade edilmektedir.

Uygulama yaz›l›mlar›n›n do¤ru kullan›m›yla ilgili olarak
sahada görülen önemli bir eksiklik dokümantasyon eksikli¤idir.
Var olanlar da ç›kabilecek muhtemel sorunlar›n çözümünde
yetersiz kalmaktad›r. Yaz›l›m tedarik edilirken flartnamede
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dokümantasyonun nas›l olmas› gerekti¤i müstakil birkaç
madde ile belirtilmelidir.

EBYS’de problem oluflturan bir husus da mevcut yaz›l›m›n
kurumun di¤er sistemleriyle uyumlu çal›flmamas›d›r. Dijital
arfliv programlar› ile elektronik belge yönetimi uygulama
yaz›l›m›n›n birlikte çal›flmamas› en çok karfl›lafl›lan durumdur.
Önceden dijitallefltirilen arfliv belgeleri, EBYS’ye at›lamamakta;
at›lsa dahi, üstveriler örtüflmeyebilmektedir.

Öyle anlafl›l›yor ki bu tür konular›n akademik tez veya
araflt›rma projesi gibi daha genifl kapsaml› müstakil çal›flmalarda
ele al›nmas› gerekmektedir. Konu, belediyeler özelinde
tart›fl›l›rken, di¤er kamu kurumlar›ndaki benzer problemler
de¤erlendirilmeyi beklemektedir.

Teflekkür

Bu çal›flma yap›l›rken, farkl› belediyelerde görev yapan arflivci
ve belge uzmanlar›n›n görüfllerine baflvurulmufltur. Özellikle
fikirlerini aç›k yüreklilikle paylaflan meslektafllar›m Baflakflehir
Belediyesi arfliv sorumlusu Kübra Aslan ile Çekmeköy
Belediyesi arfliv sorumlusu Selçuk Yetim’e teflekkür etmek
isterim.
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e-Devlet Süreçlerinde Yerel Yönetimlerin
Arfliv Hizmetleri ve Arflivcilerin

De¤iflen Rolleri

Arafl. Gör. fiahika Ero¤lu
Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, sahikaeroglu@hacettepe.edu.tr

Öz

Teknolojik de¤iflimlerden etkilenen kamu yönetimleri, ifl
süreçlerinin modernleflmesine yönelik bir reform olarak
alg›lanan e-devlet modelini benimsemifltir. Kamu
kurumlar›nda de¤iflen ifl süreçleriyle birlikte kamunun önemli
yap›lar› da de¤iflime u¤ram›fl ve ça¤a uygun yöntem ve
tekniklerle geliflmeye bafllam›flt›r. Kamu yönetimlerinin en
temel yap›lar›ndan biri olan yerel yönetimler de söz konusu
de¤ifliklerden etkilenmektedir. Kamu hizmetlerinin temelini
oluflturan arflivler ve arflivicilere yönelik görev ve sorumluluk
tan›mlar› dijital ça¤›n gerekliliklerine uygun bir flekilde
evrilmektedir. Bu do¤rultuda çal›flmada e-devlet süreçlerinde
yerel yönetimlerde de¤iflen arfliv hizmetleri ve arflivcilerin
de¤iflen rolleri literatüre ba¤l› olarak de¤erlendirilmektedir.
Çal›flma sonuçlar›nda yaflanan geliflmelere ba¤l› olarak yerel
yönetimlerin arfliv hizmetlerindeki yeni anlay›fllara ve bu
anlay›fllar içerisinde arflivcilerin rollerine yönelik önerilere
yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: e-Devlet, yerel yönetimler, arflivler,
arflivciler, arfliv hizmetleri.
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Girifl

Resmi belgeler kamu bilgisinden yararlanmay› sa¤layan
toplumun önemli kaynaklar›ndan biridir. Genel olarak
kurumlarda karar verme süreçlerinde (rutin kararlardan,
gelecek stratejilerine kadar) kurum arflivlerinden s›kl›kla
yararlan›lmaktad›r. Bu çerçevede karar verme süreçlerinde
kullan›lan bilgilerin büyük bir bölümünün kuruma ait
bilgilerden oluflmas› nedeniyle bu bilgilerin yeniden kullan›m›
ad›na kay›t alt›na al›nmas› önemlidir (Kandur, 1998).
Günümüzde kamuda yönetim ve organizasyon anlay›fllar›n›n
teknolojinin etkisiyle de¤iflmesi, arfliv kurumlar›nda da
de¤iflimini beraberinde getirmifltir. Bu çerçevede yaflanan



dönüflümlerin uygulamas› olan e-devlet hizmetlerinin verimli
ve güvenilir bir flekilde yürütülmesi kamusal belgelerden
türeyen birincil bilgi kaynaklar›n›n do¤ru yönetiminin
sa¤lanmas› ile mümkün olmaktad›r. Yönetim olgusunun
hesap verilebilirlik, fleffafl›k, verimlilik, kat›l›m ve insan
haklar› gibi bilgi edinme haklar›n›n da temelini oluflturan
bileflenlerden olufltu¤u bilinmektedir. Bu ba¤lamda tüm bu
bileflenler kamu kurumlar›n›n birbirleriyle iliflkilerinde ve
vatandafl ile iliflkilerinde örgütsel çevresini oluflturmaktad›r
(Ndenje-Sichalwe, 2011). Söz konusu örgütsel çevrenin
fonksiyonlar›n›n temelini belge yönetim sistemleri
oluflturmaktad›r. ‹yi bir belge yönetimi uygulamas› kurumlar›n›n
politika, faaliyet ve ifllevlerini belgelemenin yan› s›ra karar
verme ve hesap verilebilirlik süreçlerinde güvenilir kaynaklar
sa¤lama özelli¤ini tafl›maktad›r (International Records
Management Trust, 2009).

Bilgi ve iletiflim teknolojilerindeki geliflmeler yönetim süreçlerini
de etkileyerek, yönetimlerin çevrimiçi ortamlarda yürütülen
bir süreç halini almas›na neden olmufltur. Kamu yönetimi
süreçlerinde söz konusu de¤iflimlerin uygulamas› olan e-
devlet modeli ile ilgili genel stratejiler de¤erlendirildi¤inde;
bu stratejilerin yönetimleri güçlendirme, bilgi kaynaklar›n›n
korunmas›, eriflilmesi ve yeniden kullan›lmas›na yönelik
olarak flekillendi¤ini görmekteyiz. Bu kapsamda söz konusu
stratejiler ve geliflen teknolojiler çerçevesinde kurumlarda
belge yönetim süreçleri de elektronik ortamlarda yürütülmeye
bafllanm›flt›r. Bu çerçevede de¤iflen kamu anlay›fllar› ve
hizmetleri do¤rultusunda resmi arflivlerde de arfliv yönetimine
yönelik yeni ihtiyaçlar›n olufltu¤unu gözlemlemek mümkündür.
Teknolojinin geliflmesi ve buna paralel olarak de¤iflen yönetim
süreçlerinde resmi arflivlere yönelik görev sorumluluk tan›mlar›
de¤iflmektedir.

Arflivler geleneksel anlamda bas›l› evraklar›n yönetimiyle
ilgili ilkeleri benimseyen kurumlar olarak nitelendirilebilir.
Ancak yaflanan geliflmeler ve e-devlet süreçleriyle elektronik
belge yönetimi, uzun süreli koruma ve yeniden kullan›m
gibi konular arflivlerin çal›flma alan›na girmifl ve geleneksel
boyutlar›n›n d›fl›na ç›km›flt›r. Bununla birlikte geleneksel
anlamda arflivcilerin sorumluluklar›, belgelerin tafl›d›¤› de¤erin
ve gelecekte kullan›m durumunun analiz edilmesi ve bu
do¤rultuda bas›l› ortama yönelik koruma kararlar›n›n
verilmesiyle ilgili süreçleri kapsamaktad›r. De¤iflen koflullarla
birlikte bu sorumluluklar›n kapsam› genifllemifl; entelektüel
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mülkiyet haklar›, kiflisel bilgilerin gizlili¤i, eriflim yönetimi,
delil niteli¤indeki dijital materyallerin bütünlü¤ünün korunmas›
ve do¤rulanmas› gibi konular› da içeren bir yap›ya
dönüflmüfltür (Gilliland-Swetland, 2000; Jimerson, 2007).

Çal›flmada teknolojinin ve yeni kamu anlay›fllar›n›n arflivleri
ve arflivcileri hangi noktalardan ve nas›l etkiledi¤i literatüre
dayal› olarak betimlenmektedir. Bu kapsamda çal›flmada
arflivcilerin profesyonel boyutta, bilgi teknolojileri ve dijital
koruma yaklafl›mlar›, beklentileri ve endifleleri örnekler
›fl›¤›nda de¤erlendirilmektedir. Çal›flma sonuçlar›nda e-devlet
uygulamalar› kapsam›nda yerel yönetimlerdeki arfliv hizmetleri
ve bu hizmetlerin yönetim süreçlerine etkileri, arflivcilerin
de¤iflen rolleri öne ç›kar›lmakta ve dikkat edilmesi gereken
noktalar vurgulanmaktad›r.

e-Devlet Süreçlerinde Bilgi Edinme ve Yerel
Yönetimlerde e-Devlet

Küreselleflme, bilgi ve iletiflim teknolojilerinin geliflimi ile h›z
kazanan de¤iflim toplumlar›n gerek sosyo-ekonomik gerekse
kültürel hayat›nda önemli dönüflümlere yol açm›flt›r. Bu
süreçler hem sosyal hem kültürel anlamda de¤iflimleri
beraberinde getirirken di¤er yandan yönetimlerde de
dönüflümlere neden olmufltur. Kamu hizmet sunumlar›na
farkl› bir bak›fl aç›s› ortaya konmufltur. Günümüz kamu
yönetimi anlay›fl›nda saydaml›k, aç›kl›k, kat›l›mc›l›k, hesap
verebilirlik, esneklik, kamu kaynaklar›n›n kullan›m›nda
etkinlik ve verimlilik yükselen de¤erler olarak yerini alm›flt›r.
Küresel de¤iflim dinamiklerinin etkileri ile birlikte kamu
yönetimi süreçlerinde meydana gelen de¤iflimler yönetimlerde
“‹yi Yönetiflim” kavram›n› ortaya ç›karm›flt›r. Yap›lan tan›mlarda
kavram›n ortaya koydu¤u süreçler vurgulanm›flt›r. Kavram
klasik hiyerarflik yönetim anlay›fl›ndan farkl› olarak tüm
toplumsal aktörlerin karfl›l›kl› iflbirli¤i ve uzlaflmas›na dayanan,
yönetimlere kat›l›m› ve sivil toplum kurulufllar›n› ön plana
ç›karan, yönetimlerde fleffafl›k, aç›kl›k ve hesap verme
sorumluluklar›n› temel alan teknolojik geliflmelerle uyumlu
bir ekonomik ve siyasi düzen anlay›fl›n› (Toksöz, 2008) ifade
etmektedir.

Bu ba¤lamda iyi yönetiflim, yönetimlerin fleffafl›¤›yla bafllayan
hesap verilebilirli¤i ile devam eden ve yönetim süreçlerinin
verimlili¤i, etkilili¤i, tutarl›l›¤› ve bu çerçevede yönetilenlerin
yönetimlere kat›l›mlar› ile sonuçlanan bir süreçtir. Literatürde
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iyi yönetiflim kavram›n›n aç›kl›k, kat›l›mc›l›k, hesap verebilirlik,
etkililik ve tutarl›l›k olmak üzere befl ilkeden (Kesim ve
Petek, 2005) olufltu¤u belirtilmektedir. Genel olarak
de¤erlendirildi¤inde bahsi geçen ilkelerin modern yönetimlerin
temeli olan bilgi edinme hakk›na dayand›¤› vurgulanm›flt›r
(Dikopoulou ve Mamma, 2011). Yönetimlerin fleffafl›¤›, hesap
verilebilirli¤i süreçlerinin gerçekleflmesinin bilgi edinme hakk›
sa¤lanmadan ortaya konamayaca¤› aç›kt›r. Bilgi edinme hakk›
vatandafllar›n kamu kurumlar›n›n faaliyetlerinden ve kendilerine
yönelik eylemlerinden bilgi sahibi olmalar›d›r (Dikopoulou
ve Mamma, 2011). Demokratik devletin en baflta gelen
ilkelerinden, aç›k ve sorumlu yönetim ilkesine göre bilgi
edinme hakk›, bir baflka çal›flmada, yönetimlerin faaliyetlerinin
halk›n gözü önünde yap›lmas› ve yurttafllar›n istedikleri
bilgilere ulaflabilmelerinin sa¤lanmas›  (Mazebe ve Sebina,
2003) olarak da görülmektedir. Bu çerçevede iyi bir bilgi
edinme hakk› uygulamas› belge yönetim sistemleriyle de
ba¤lant›l› olarak kamu bilgilerinin fleffafl›¤› ve eriflilebilirli¤i
ile do¤ru orant›l›d›r (Dikopoulou ve Mamma, 2011), diye
ifade edilmektedir.

Günümüzde kamu yönetimi uygulamalar› devlet ile vatandafl
aras›ndaki iliflkiyi daha çok hiyerarflik bir düzen içinde gören
bir anlay›fltan ç›k›p fleffafl›¤›n ve hesap verilebilirli¤in temel
al›nd›¤› modern teknolojilere uygun bir anlay›fl› benimseyen
bir boyuta geçmifltir. Söz konusu yönetim anlay›fllar› e-devlet
kanal›yla hayata geçmektedir (Klareld, 2015). Bu kapsamda
e-devlet uygulamalar›, özellikle kamu yönetimlerinde hesap
verebilirli¤in ve saydaml›¤›n sa¤lanabilmesi aç›s›ndan önem
arz etmektedir. Nitekim e-devlet, devletin rolünün yeniden
düflünülmesi olarak ifade edilirken e-devlet uygulamalar›n›n
modern koflullarda bir tercih de¤il, iyi yönetiflim için zorunluluk
olaca¤› belirtilmifltir (Akgül, 2016). Genel olarak kamu
hizmetlerinin teknolojik platformlar arac›l›¤› ile yürütülmesi
olarak tan›mlayabilece¤imiz e-devlet kamusal bilginin
paylafl›m›na ve eriflimine imkan tan›yan yap›s›yla, iflbirli¤i,
yönetimlere kat›l›m ve yenilik süreçlerine de katk›
sa¤lamaktad›r (Klareld, 2015). Bu ba¤lamda e-devletin kamusal
bilginin üretimi, yönetilmesi ve eriflimini kolaylaflt›ran bir
yap› oldu¤unu görmekteyiz.

Daha iyi bir demokrasi anlay›fl›n›n geliflmesi üzerine kurulu
olan e-devlet uygulamalar› kapsam›nda kurumlar›n resmi
belgelere ve bilgilere yönelik do¤ru yönetim uygulamalar›
önemlidir. Bu çerçevede söz konusu bilgi ve belgelerin uzun
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süre korunmas›n›n yan› s›ra belge yönetimi esaslar›ndan
(sa¤lama süreçlerinden, güvenlik süreçlerine, kullan›m ve
yeniden kullan›m süreçlerine kadar) yararlan›lmaktad›r. e-
Devlet uygulamalar›yla ayr›ca vatandafllar›n yönetimlere
kat›larak demokrasi mekanizmas›nda aktif rollere sahip
olmalar›na ve yönetimlerin fleffafl›¤›na yönelik imkanlar
sa¤lanmaktad›r (European Commission, 2015; Spirakis, Spiraki
ve Nikolopoulos, 2010, s. 75). e-Devlet uygulamalar› kamuda
fleffafl›¤› art›rmak ve kamu bilgilerinin eriflilebilirli¤ini sa¤lamak
amac›n› tafl›maktad›r. Di¤er yandan e-devlet genel anlamda
yaz›l›m ve donan›m teknolojileri, e-devlet adaptasyonu ve
etkileri, e-devlet politikalar›, e-devlette yönetim, e-devlet
uygulamalar› gibi konularla an›l›rken sadece bu bafll›klar
alt›nda incelenmesinin yetersiz oldu¤u literatürde de
bahsedilmektedir (Berger ve Rose, 2015). Bu çerçevede, arfliv
ve belge yönetimi çal›flmalar›n›n; kamu bilgilerinin
güvenilirli¤inin sa¤lanmas› ve e-devletin kamu yönetimlerinin
temel kayna¤› olan belgeler arac›l›¤›yla desteklenebilmesi
aç›s›ndan e-devlet süreçlerinin do¤al bir parças› oldu¤u
vurgulanm›flt›r. (Berger ve Rose, 2015). Bu noktada e-devlet
süreçlerinde beklenilen amaçlara ulaflabilmek için  bilgi
yönetimi ile bütünleflik bir yap›lanman›n gerekli oldu¤unu
söylemek mümkündür (Klareld, 2015).

e-Devlet uygulamalar›n›n önemli bir bilefleni olan elektronik
belge ve arfliv uygulamalar›yla belgelerin üretimi, kullan›m›,
kontrolü ve korunmas›na yönelik süreçler klasik idari rutinleri
de¤ifltirerek farkl› bir yaklafl›m getirmifltir (Ero¤lu, 2013).
kamu kurumlar›n›n da e-devlet uygulamalar›yla birlikte
arflivlerine yönelik görev ve sorumluluklar›nda de¤ifliklikler
olmufltur. Bu de¤ifliklerden birinin elektronik belgelerin
sürekli kopyalanma ve güncellenme durumu nedeniyle
orijinalinin korunmas›n›n mümkün olmamas› ve bu nedenle
belgelerin elektronik kay›tlar›n›n ço¤altma yetene¤inin
korunmas›d›r (Duranti, 2001a, s. 52). Bu kapsamda geliflmelerle
birlikte geleneksel belge koruma yaklafl›mlar› teknolojik
boyutta flekillenmeye bafllam›flt›r.

e-Devlet uygulamalar› ile birlikte vatandafllar›n yönetimlere
kat›l›mlar› art›r›l›rken, ayn› zamanda vatandafllar hizmet talep
eden, hizmetleri de¤erlendiren ve yönlendiren bir role sahip
olmufllard›r (Serenli, 2013). Bu çerçevede kamu hizmetlerinin
tüm alanlar›nda etkilili¤ini sürdüren e-Devlet hizmetleri yerel
yönetim hizmetlerin de niteli¤inin ve kalitesinin belirleyicisi
oldu¤u ifade edilmektedir (Serenli, 2013). Bu ba¤lamda yerel
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yönetimlerin de her geçen gün artan ve karmafl›klaflan
taleplerle karfl› karfl›ya kald›klar› vurgulanmaktad›r (Saraçbafl›,
2010). De¤iflen yönetim anlay›fllar› ve bu do¤rultuda ortaya
ç›kan e-devlet uygulamalar› ile birlikte teknolojik geliflmeler
yerel yönetimlerin çok yönlü hizmet vermelerine yönelik
yeni imkânlar ve çözümler getirebilmektedir (Erdal, 2003).
Bu do¤rultuda yerel yönetim hizmetlerinde e-devlet
uygulamalar›yla afla¤›daki hedeflere ulafl›lmas› öngörülmektedir
(Saraçbafl›, 2010; Y›ld›r›m ve Öner, 2004):

• Var olan hizmet süreçlerinin gelifltirilmesi
• Vatandafl etkileflimli hizmet sunumlar›n›n 

gerçeklefltirilmesi
• Yerel hizmetlerin daha iyi, daha uygun maliyetli 

ve daha eriflilebilir hale getirmek
• Yerel demokrasi kültürünün geliflmesini sa¤lamak
• Bilgi teknolojilerinin kullan›m› ile vatandafl ve 

iflletmelere etkin biçimde hizmet sunumunun 
sa¤lanmas› ve iletiflim süreçlerinin güçlendirilmesi

e-Devlet Kapsam›nda Yerel Yönetimlerde Belge Yönetimi
ve Arfliv Hizmetleri

Yönetim anlay›fllar›ndaki geliflmelerin e-devlet süreçlerinin
ana nedeni olarak görülmesi nedeniyle bu süreçlerde bilgi
ve belge yönetimine yönelik çal›flmalar›n nas›l etkilendi¤i
önemli bir konudur. Belgelerin üretim yöntemlerinin
de¤iflmesiyle birlikte kurumlar geleneksel hiyerarflik ve stabil
belge üretme ve kullanma yap›lar›ndan farkl› bir arfliv
anlay›fl›yla yönetilmeye bafllanm›flt›r. Dolay›s›yla belgelerin
yaflam döngüsünde son ifllem olan arflivleme de elektronik
sistemlerle birlikte belgenin üretilme sürecine tafl›nm›flt›r
(Cook, 2007). Bu durum bilginin yönetimine yönelik yasal
ve teknik konular› etkilemifltir.

Günümüzde yönetimler, bilgilerin etkin bir flekilde yönetimi
ve kullan›labilmesinin do¤ru yap›land›r›lm›fl belge yönetimi
uygulamalar›na dayand›¤›n› farketmektedir. Kamu yönetim-
lerinde karar süreçlerinde, e¤itimi gelifltirmeye yönelik eylem
planlar›nda, sa¤l›k ve ekonomi politikalar›, adaletin sa¤lanmas›,
çevrenin korunmas›, gizlili¤in sa¤lanmas› veya art›rabilecek
birçok kamu yönetimi amac›nda yüksek kalitedeki bilgi ve
belgelerin önemi büyüktür (International Records Management
Trust, 2004). Belgeler e-devlet ve bilgi edinme kanunlar›n›n
baflar›lar› için temel kaynaklard›r. e-Devlet kapsam›nda
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kullan›lan elektronik bilgi sistemleri belgelerin tan›mlanamad›¤›,
eriflilemedi¤i veya kullan›lamad›¤› sürece baflar›s›z say›l›r.
Yap›lan çal›flmalarda söz konusu sistemlerde belgelerin do¤ru
olmayan yöntemlerle depoland›¤›nda ve ilgili di¤er belgelerle
iliflkilendirilmedikçe baflar›s›z say›laca¤›, dahas› kamu
bilgilerinin ve belgelerinin bütünlü¤ü, taml›¤› ve do¤rulu¤u
sa¤lanmad›¤› sürece vatandafllar›n yönetimlere güvenlerinin
sa¤lanamayaca¤› belirtilmektedir (Rahman, 2007). Bu çerçevede
güvenilir belgeler üretmenin önemli oldu¤unu ifade edebiliriz.
Di¤er yandan konuya yönelik çal›flmalarda modern
yönetimlerde öne ç›kan aç›kl›k anlay›fl›n›n temeli olan bilgi
edinme kanunlar›n›n uygulanmas›n›n, belgelere eriflimin
olamad›¤› veya güvenilir belgelerin sunulamad›¤› durumlarda
baflar›s›z olaca¤› ifade edilmektedir (International Records
Management Trust, 2011).

Belgeler kurumlar aç›s›ndan de¤erli bilgi varl›klar›d›r. Bu
çerçevede belgelerin di¤er insan kaynaklar› ya da finansal
varl›klar›n yönetimleri gibi düzenleyici bir çerçevede
yönetilmeleri gerekmektedir. Bu noktadan hareketle
yönetimlerde e-devlet çerçevesinde ele al›nd›¤›nda belgelerin
yönetimsel karar verme mekanizmalar›nda, program gelifltirme
süreçlerinde ve hesap verilebilirli¤in sa¤lanmas›nda önemli
rolleri vard›r (International Records Management Trust, 2011).
Kurumlar›n e-devlet süreçlerinde belge yönetimi stratejilerinin
içermesi gereken hususlar flunlard›r:

• Kurumsal karar ve eylemlerin dokümantasyonu 
için rehberlik

• e-Mail ve di¤er elektronik ofis dokümanlar›n›n 
yönetimine yönelik prosedürler

• Belgelerin s›n›fland›r›lmas›, muhafaza koflullar› ve
imha programlar›n›n standartlar›

• Bilgi ve iletiflim sistemlerine belge sa¤lanmas› 
belgelerin korunmas›na yönelik fonksiyonel 
gereklilikler

• Güvenilir dijital koruma alanlar›n›n yarat›lmas› için
rehberler ve gereklilikler

• Dijitallefltirilmifl elektronik belgelerin yasal durumlar›
ve dijitallefltirme süreçlerinde yasal belgelerin 
yönetimine yönelik standartlar ve rehberler 
(International Records Management Trust, 2011).

Belgeler ve içerdikleri bilgiler tüm kurumlarda oldu¤u gibi
yerel yönetimler aç›s›ndan da önemli bilgi varl›klar›d›r. Tüm
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kamu kurumlar›nda oldu¤u gibi yerel yönetimler aç›s›ndan
bakt›¤›m›zda da belgelerin yönetimlerin ana unsuru oldu¤unu
söylememiz mümkündür. Yerel yönetimlerde belgeler:

• Tart›flmalar, kararlar ve kurumsal faaliyetlerin 
belgelenmesi,

• Gelecekteki kararlara yönelik karar destek 
mekanizmalar›n›n desteklenmesi ve yeni program
ve hizmetleri gelifltirmek,

• Yasal emsaller kurmak hak ve yükümlülükleri 
sa¤lamak,

• Geçmifl yaflant›lara dair örnekler bulmak,
• Kamu çal›flmalar› ve projelerinin ve taslaklar›n›n 

dokümante edilmesi,
• Plan ve kararlar›n dokümante edilmesi süreçlerinde

kullan›lmaktad›r (Association of Canadian Archivists,
2001).

Yerel yönetim süreçlerinde arflivler kurumsal iflleyifle yönelik
hukuksal deliller sunan, yerel ve ulusal belle¤e yönelik
unsurlar bar›nd›ran kültürel kurumlar olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Kurumlar›n fiziksel veya elektronik ortamdaki
kurumsal belgelerinin üretiminden korunmas›na ve
kullan›labilirli¤ine kadar olan süreçleri içeren belge yönetimi
disiplini çerçevesinde arfliv ve arflivciler söz konusu disipline
yönelik temel unsurlard›r (Odabafl, 2010).

Yerel yönetimler ka¤›t, video, harita, taslak, foto¤raf, ses
kay›tlar› ve elektronik belgeler gibi farkl› fiziksel formlarda
belge üretmektedir. Bu çerçevede tüm organizasyonlar gibi
yerel yönetimlerde de hayati öneme sahip olan belgeler
verimli, etkili ve güvenlik kurallar› çerçevesinde yönetilmesi
gereken bilgi varl›klar›d›r. Yerel yönetimlerde üretilen belgeler
yönetimsel belgeler ve ifl süreçlerine yönelik belgeler olarak
iki gruba ayr›lmaktad›r:

• Yönetimsel Belgeler: Yerel yönetimlerin rutin 
aktiviteleri sonucu ortaya konan belgeler olarak 
tan›mlanmaktad›r. Personel kay›tlar›, ekipman 
kay›tlar›, finansal kay›tlar vb. belgeler, faturalar, 
sat›n al›m kay›tlar›, personel dosyalar›, tamir kay›tlar›,
ödeme belgeleri gibi belgeleri içerebilir. Söz konusu
belgelerin çok az› uzun süre kay›t alt›na al›nmay›
gerektirir.
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• ‹fl süreçlerine Yönelik Belgeler: Söz konusu belgeler
yerel yönetimlerin temel fonksiyonlar›n› kay›t alt›na
al›rlar. Yerel yönetimleri temel aktivitelerini, 
kararlar›n›, yasal anlaflmalar›n›, planlama belgelerini,
vergilendirme kay›tlar› gibi belgeleri içerirler. Uzun
süre korunmay› gerektiren belgeler olarak ifade 
edilmektedir (Association of Canadian Archivists,
2001).

Yerel yönetimlerde belge yönetimi sistemati¤i çerçevesinde
belgelerin yönetilmesi önem tafl›maktad›r. Belirli bir düzende
ve sistematikte üretilmeyen belgelerin arfliv süreçlerinde
karmafl›kl›¤a neden oldu¤u varsay›larak ifllemlere yönelik
bir standartlaflma sa¤layan belge yönetimi uygulamalar›n›n
önemi yap›lan çal›flmalarda da belirtilmektedir (Odabafl,
2010). ‹yi bir belge yönetimi, yönetimlerin tüm kademeleri
için temel bileflendir. Belge yönetimi sistemlerindeki
yetersizlikler yönetimlerde kurumsal, hukuksal ve düzenleyici
yeniliklerin yap›lmas›n› zorlaflt›rmaktad›r.

Dijital Ça¤da Arflivlerin ve Arflivcilerin De¤iflen Rolleri

Bilgi ve iletiflim teknolojilerindeki de¤iflim ve geliflmelerle
1990’l› y›llarda kamu sektöründe de çeflitli reformlar yap›lm›flt›r.
‹nternetin yayg›n kullan›m›yla yönetimlerde verimlili¤i art›rmak,
hesap verilebilirli¤i ve fleffafl›¤› sa¤lamak imkanlar› ortaya
daha net ç›km›flt›r. Ayn› dönemde elektronik belgelerle söz
konusu belgelerin yönetimine yönelik yöntem, teknik ve
sorumluluklar da flekillenmifltir. 2000’li y›llar›n ortas›nda e-
devlet hareketleriyle artan miktarda dijital olarak kaydedilmifl,
üretilmifl bilgilerin ortaya ç›kt›¤›n› söylememiz mümkündür.
Yüksek miktardaki ve çeflitlilikteki elektronik belgelerin
ortaya ç›kmas› ile iyi iflleyen, vatandafl ve kurumlar›n haklar›n›
gözeten ve yasalar ve düzenlemelerle hukuksal ve yasal
altyap›lar› desteklenmifl do¤ru iflleyen belge yönetimi
sistemlerine ihtiyaç duyulmaya bafllam›flt›r (Wirtz ve Daiser,
2015). Belgeler anlam›nda de¤iflikliklere neden olan teknolojik
geliflmeler ve e-devlet uygulamalar› yaln›zca yönetim ve
iflbirli¤i ba¤lam›nda de¤il ayn› zamanda günlük kurumsal ifl
süreçlerinde köklü de¤iflimlere neden olmufltur. Bu çerçevede
etkilenen ifl kollar›ndan biri de arfliv ve arflivcilerdir
(Runardotter, Mörtberg ve Mirijamdotter, 2011). e-Devlet
kapsam›nda yap›lan araflt›rmalar genellikle bilgi sistemleri
üzerine yo¤unlaflmaktad›r.  Bu çerçevede kurumsal içerik
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yönetimi süreçleri kapsam›nda da elektronik arflivleme,
elektronik belge yönetimi konular› ön plana ç›kmaktad›r.

Dijital ça¤da elektronik belgelerden sorumlu arfliv ve arflivcilerin
rollerine yönelik yaflanan önemli de¤iflimler oldu¤unu
söyleyebiliriz. Dijital ortamda üretilen belgelerin artmas›yla
birlikte iyi iflleyen bir e-arfliv sisteminin önemi de artm›flt›r.
Bu çerçevede e-devlet uygulamalar›n›n en önemli fonksiyonu
olan elektronik belge yönetimi sistemleri (Ero¤lu, 2013) ise
bugün ve gelecekte eriflilebilir yüksek kalitede güvenilir ve
otorite dijital bilgiler sa¤lanmas›, üretilmesi ve paylafl›m›
ad›na önem kazanm›flt›r. Yap›lan çal›flmalarda kamu
yöneticilerin bu ba¤lamda elektronik belge yönetimi
sistemlerini göz ard› ettikleri belirtilerek iyi iflleyen bir
elektronik belge yönetimi ve elektronik arfliv sisteminin e-
devlet uygulamalar›ndaki baflar›n›n ön flart› oldu¤u
vurgulanm›flt›r (Runardotter, Mörtberg ve Mirijamdotter, 2011).

Arflivler toplumlar›n haf›za kurumlar› olarak bilinmektedirler.
Bu çerçevede kamu kurumlar› arflivleri ise kamunun iflleyiflleri
sonucu ortaya konan bilgilerin koruyucular› olarak
tan›mlanabilir. Dijital ça¤ ile birlikte ortaya ç›kan dijital
belgeler arflivciler aç›s›ndan düflünüldü¤ünde belgelerin
korunmas›ndan öte arflivcili¤e farkl› bir bak›fl getirerek
belgelerin korunmas› de¤il dijital kay›tlar›n kopyalanmas›n›n
korunmas› yetene¤ini getirdi¤i yap›lan bir çal›flmada
vurgulanmaktad›r (Duranti, 2001b). Bu noktadan hareketle
dijital belgelerin özgünlü¤ü afla¤›daki unsurlar›n garanti
edilmesi durumunda sa¤lanabilmektedir (Duranti, 2001c):

• Do¤ru verilerin düzgün bir flekilde saklanmas›,
• Depolama aflamas›nda verilerde herhangi bir 

de¤ifliklik olmad›¤›n›n garanti edilmesi, 
bütünlü¤ünün bozulmamas›,

• Depolamadan önce verilerin yasal haklar›n›n 
belirlenmesi,

• Verilerin uygun hiyerarflik düzene tabi tutuldu¤u 
ve her aflaman›n eksiksiz gerçekleflti¤inin garantisinin
sa¤lanmas›.

e-devlet uygulamalar›yla birlikte ortaya ç›kan yeni iliflkiler
ve yap›lar arfliv yönetimini de etkilemifltir. Bu çerçevede
teknolojinin kullan›m› ile de¤iflen arfliv yaklafl›mlar› yaln›zca
teknolojileri de¤il ayn› zamanda, de¤iflen yöntemler, etik
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konular ve güvenilir resmi belgeler üretmek üzerine
yo¤unlaflm›flt›r. (Meijer, 2003). Teknolojinin geliflmesi arflivlerin
organizasyonel süreçlerin delilleri ve kurumsal haf›za
mekanizmalar› olarak da de¤iflmesine neden olmufltur
(Runardotter, Mörtberg ve Mirijamdotter, 2011). Arfliv
yönetimini etkileyen e-devlet yap›lar›n›n gelifliminin yeni
iliflkiler ve yap›lar ortaya koydu¤u görülmektedir. Bu noktada
modern arflivler yaln›zca teknolojik geliflmeleri de¤il ayn›
zamanda de¤iflen teknolojilerden etkilenen yönetim kültürünü
de yans›tmaktad›r (Lubar, 1999). Bu çerçevede arflivlerin ve
arflivcilerin e-devlet süreçlerinde dijital ça¤a uygun yaklafl›mlar
kullanmalar›n›n yaln›zca gelecek kültür miras›na etkilerinin
olmayaca¤› ayn› zamanda bugünün kamu yönetimlerinin de
verimli¤ine ve yetkinli¤ine katk› sa¤layaca¤›n› söylemek
mümkündür.

e-Uygulamalar ile birlikte arflivciler, kullan›c›lar ve arflivler
aras›ndaki roller de etkilenmifltir. Geleneksel arflivleme
yaklafl›mlar›nda belgelere eriflim bir refakatçi arac›l›¤›yla
sa¤lanmaktad›r (McKemmish, 2005).  e-Devlet uygulamalar›n-
daki geliflmeler arflivcilerin arfliv ve kullan›c›lar› aras›ndaki
arabulucu rolünü de¤ifltirmifl ve arflivciler kurumsal ifllemlerin
kan›t tafl›y›c›s› ve toplumsal bellek koruyucusu rolünü almaya
bafllam›flt›r (Runardotter, Mörtberg, & Mirijamdotter, 2011,
s. 75). Bilgi teknolojileriyle elektronik belgelerin da¤›t›m› ve
kopyalama olanaklar› artm›flt›r. Bu çerçevede arflivciler
arflivlerdeki belgelerin yaln›zca “koruyucu” ya da “arac›”lar›
de¤il bu belgelerin düzenlenmesiyle ilgili süreçlerde görev
alan ve eriflim sa¤layan profesyonellere dönüflmüfltür
(Runardotter, 2007). Arflivciler ayr›ca yaz›l›m ve donan›ma
göre flekillenen eriflim uygulamalar›n› azaltmak ad›na ulusal
ve uluslararas› standartlar› oluflturma ve bu standartlar› kullan-
ma konusunda sorumluluklar› bulunan kiflilerdir (Jimerson,
2009). Bu çerçevede arflivcilerin  teknolojik uygulamalarla
yap›land›r›lan arfliv sistemlerini anlamalar› ve kullan›ma yetkin
olmalar› gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r.. Bu çerçevede arfliv
ve arflivlerinin koruyucu rollerinin de¤iflerek düzenleyici ve
eriflimi kolaylaflt›r›c› olmas› beklendi¤i belirtilmektedir (Dollar,
1992; Runardotter, 2007). Dahas› elektronik bilgi sistemlerinde
yürütülen süreçler nedeniyle arflivcilerin elektronik belgelere
eriflilmesine yönelik stratejiler üretmeleri daha belgelerin
teknik ve hukuksal anlamda yarat›c›lar›n› korumalar›na
yönelik politikalar üretmeleri gerekti¤i de vurgulanmaktad›r
(Dollar, 1992; Runardotter, 2007). Yeni dinamik sistemler ve
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yönetimlerde aç›kl›k ilkeleri ile arflivcilerin rolleri kolaylaflt›r›c›lar
olarak de¤iflmifltir (Runardotter, Mörtberg ve Mirijamdotter,
2011). Ka¤›t tabanl› sistemler için kulland›¤›m›z arflivcilerin
koruyucu rolleri bilgi iletiflim teknolojileriyle de¤iflerek arfliv
materyallerinin üzerinde entelektüel kontrol sa¤layan,
arabulucular olarak görev yapan ve bireylerin arfliv
materyallerine eriflimlerini kolaylaflt›rmak ad›na sistemler
uygulayan kolaylaflt›r›c›lar halini alm›flt›r. Günümüzde kamu
politikalar›nda sanki dijital teknolojilerin arflivcilerin yerlerini
alacaklar› gibi bir anlay›fl görülmektedir. Dijital süreçlerde
materyallerin uzaktan ve kiflisel bilgisayarlarla eriflilebilir
olmalar› arflivcilere bir tehdit gibi alg›lanmaktad›r.

Bu çerçevede literatürde dijital ça¤da arflivcilerin rollerinin
ve görevlerinin de¤iflmedi¤i sadece ifllerini yapma biçimlerinin
de¤iflti¤inin savunuldu¤u görülmektedir (Duranti, 2001a).
Günümüzde de arflivciler hala belgelerle, belge üreticileriyle,
belge yay›nc›lar›yla çal›fl›yorlar. Materyallerini yönetiyorlar,
korunmas›n› sa¤l›yorlar ve kullan›c›lar›n›n eriflimlerini
sa¤l›yorlar. Dijital ça¤da temel arfliv süreçlerin hiçbirinin
de¤iflmedi¤i fakat bu süreçleri yapma yöntemlerinin de¤iflti¤i
belirtilmektedir. Yani ka¤›t formundaki ya da fiziksel
formlardaki materyallere uygulanan tekniklerin dijital
çal›flmalara uygulanabilirli¤inin oldu¤unu söylemek pek
mümkün de¤il. Bu ba¤lamda söz konusu süreçlere yönelik
yöntemlerin de¤iflti¤i görülmektedir. Yap›lan çal›flmalar
çerçevesinde düflündü¤ümüzde arflivcilerin rollerinin tam
tersine geniflledi¤ini görmekteyiz.

Geliflen teknolojik ortamlar kullan›c› yap›lar›nda da
de¤iflikliklere neden olmufltur. Bu çerçevede de¤iflen kullan›c›
profilleri aç›s›ndan düflünüldü¤ünde arflivlerde dan›flma
hizmetlerinin de yeniden flekillenmesi gerekti¤i söylenmektedir
(Runardotter, 2007). Dahas› elektronik belgelerin zaman
içinde eriflimine yönelik araç ve tekniklerin gelifltirilmesi,
belge sahiplerinin haklar›n› ve gizliliklerini koruyan politika
ve prosedürlerin formüle edilmesi gerekmektedir. Bu
süreçlerde arflivcilerin önemli rol oynayacaklar› aflikard›r.
Arflivciler ayr›ca gelecek nesilleri flekillendiren bireyler olarak
da görülmektedir (Jimerson, 2009). Özellikle hesap
verilebilirlikle ilgili konularda önemli bir yap› olan kamu
arflivlerinde bir arflivcinin hedefi belgeleri güvenilir, do¤ru
ve özgün bir biçimde muhafaza etmek olacakt›r. Nitekim
literatürde de kamuda arflivcilerin çal›flmalar›n›n, hesap
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verilebilirlik, aç›k devlet ve sosyal adaleti temsil etti¤i
vurgulanmaktad›r (Jimerson, 2009).

Literatürde kurumlarda arflivsel konular ve dijital korumaya
yönelik yeterli hizmetler sunulmad›¤›nda ortaya ç›kacak
sonuçlar›n yeterince anlafl›lamad›¤› vurgulanmaktad›r
(Runardotter, 2007). Bu çerçevede arflivcilerin yönetim
ekiplerinin içinde stratejik rol oynayabileceklerini söylemek
mümkündür. Ayr›ca kamu yöneticileri taraf›ndan haz›rlanan
koruma stratejileri ve kurumlara yönelik politika
dokümanlar›n›n haz›rlanmalar›nda arflivcilerin önemli bir rol
oynayacaklar› yap›lan çal›flmalarda da vurgulanmaktad›r
(Runardotter, Mirijamdotter ve Mörtberg, 2007). Bu kapsamda
söz konusu politikalar›n kurumlarda kamu yöneticileri, biliflim
profesyonelleri ve arflivciler aras›ndaki koordinasyon ve
iflbirli¤i çerçevesinde oluflturulmas› önemlidir (Duranti, 2001a).
Bu bilgiler do¤rultusunda arflivcilerin geleneksel arfliv
uygulamalar›n›n ötesinde di¤er disiplinlerle entegre bir flekilde
çal›flmalar› gerekti¤ini söylemek mümkündür.

Arflivciler toplum haf›zas›na yönelik kay›tlar›n›n korunmas›nda
da aktif rol almaktad›r. Bu kapsamda arflivcilerin dijital ça¤a
uyum sa¤layamamalar› durumunda toplumun haf›zas›n›n
korunmas›n›n mümkün olmayaca¤› belirtilmektedir (Pearce-
Moses, 2007, s.16). Bu kapsamda günümüzde arfliv ortamlar›n›n
hem ka¤›t tabanl› hem de dijital ça¤ ile uyumluluk gösterecek
bir iflleyiflte yap›land›r›lmas› önemlidir. Arflivler kamu
hizmetlerinde olmazsa olmaz yap›lard›r. Özellikle e-devlet
uygulamalar› çerçevesinde omurga hizmet olarak say›lan
elektronik belge yönetimi uygulamalar›yla (Özdemirci, 2016)
kurumlarda de¤iflen arflivler ve arflivcilere yönelik roller,
arflivcilerin geleneksel arfliv uygulamalar›n›n ötesinde di¤er
disiplinlerle entegre bir flekilde çal›flmalar›n›n önemini
yans›tmaktad›r. Yap›lan çal›flmalarda da modern ça¤da
arflivcilerin sistem tasar›m›na yönelik daha aktif-e¤itimli
olmalar› gerekti¤i vurgulanarak arflivcilerin sistemlerin
programc›s› de¤il tasar›mc›lar› olmalar› gerekti¤i, Arflivlere
yönelik politika gelifltirme süreçlerinde sorumlu olmalar›
gerekti¤i vurgulanm›flt›r (Dollar, 1992).

Sonuç ve Öneriler

De¤iflen teknolojilerle bas›l› ortamdan dijital ortama aktar›lan
ve dijital ortamda üretilen belgeler, arfliv hizmetlerine yönelik
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de¤iflimleri de beraberinde getirmifltir. Bu çerçevede dijital
ça¤ uygulamalar› ve teknolojileri ile birlikte arflivler de de¤iflim
ve arfliv süreçlerinde dönüflümlerini ortaya koymufllard›r.
Geleneksel olarak belge yönetimi süreçleri; belgelerin sisteme
manuel olarak al›nmas› kaydedilmesi, fiziksel arfliv
sistemlerinde uzun süre korunmas› gibi ka¤›t tabanl› sistemlere
dayanmaktayd›. Geleneksel stabil arfliv süreçlerinde arflivcilerin
rolleri daha çok arflivle kullan›c›lar aras›ndaki koruyucular
olarak flekillenmifltir. Geliflen tarama ve dijitallefltirme olanaklar›
çerçevesinde eriflim, kullan›labilirlik ve koruma yöntemleri
de¤iflerek sistemler elektronik ortama tafl›nm›flt›r. Bu çerçevede
arflivcilere yönelik roller de de¤iflerek daha dinamik bir
konuma gelmifltir.

Kamu yönetimi aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda kamu arflivlerinin
toplumlar›n haf›zas›n› oluflturan en önemli unsurlar oldu¤unu
söylemek gerekir. Bu çerçevede özellikle kamu kurumlar›nda
çal›flan arflivcilerin politik bask›lar çerçevesinde dengede
tutmalar› gereken bir görevleri oldu¤unu söylememiz
mümkündür. Ortaya konan belgelerin seçilmesi, yorumlanmas›
ve gelecekte neyin önemli olaca¤›na yönelik uzun vadede
koruma planlar›n›n modern teknolojiler çerçevesinde
yap›lmas›na yönelik önemli görevleri vard›r. Özellikle e-
devlet uygulamalar›yla yayg›nlaflan elektronik belgelere
yönelik en önemli zorluklardan biri herhangi bir iz b›rakmadan
dijital belgelerin de¤ifltirilebilir olmas›d›r. Bu çerçevede dijital
belgelerin üretiminden depolanmas›na ve yeniden eriflimine
kadar olan süreçlerde yetkilendirme ifllemlerinin arfliv bilimi
ö¤retileri kapsam›nda modern çözümlerle do¤ru bir flekilde
yap›lmas› önemlidir .

Teknolojik dönüflümler arflivcilerin sorumluluklar› ve rollerinde
bir belirsizli¤e neden olmufltur. Arflivcilerin çal›flma araçlar›n›n
yaln›zca teknolojik araç gereçler olmamas› ayn› zamanda
bas›l› formatlardaki unsurlar›nda varl›klar›n› sürdürüyor olmas›
bu belirsizli¤in ana nedenidir olarak yorumlanabilir. Geleneksel
arfliv süreçleri devam ederken yeni teknolojilerin eski süreçlere
adapte edilerek devam edilmesi gerekmektedir. Modern
yaklafl›mlarda arflivcilerin güncel teknolojilere aflina olmas›
beklenirken arfliv sistemleri gelifltirilirken belgelerin dijital
ortamda uzun süre korunmas›na rehberlik etmeleri de
beklenmektedir. Bu çerçevede söz konusu sistemlerde bas›l›
veya elektronik formattaki arflivsel materyallerin eriflimi
konusu da bir di¤er noktad›r. Bu noktada arfliv malzemelerine
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yönelik üstveri kullan›m› önemli olmaktad›r. Gelecek kuflaklara
aktar›labilecek toplumsal miraslar olan arflivlerin bu çerçevede
modern kurumlarda yaln›zca elektronik ortamlarda
yürütülebiliyor olmas› karar vericileri söz konusu süreçlerde
yaln›zca biliflim personelinin yeterli olabilece¤i yan›lg›s›na
sürüklememelidir. Söz konusu süreçlerde ortak çal›flma
kapsam›nda arflivcilerin sistem tasar›m›, ifl ak›fl analizleri,
proje yönetimi, sistem analizi, arfliv politikalar›n›n belirlenmesi,
eriflim yönetimi, resmi belgelerin saklanma koflullar› gibi
konulardaki katk›lar› önemlidir. Di¤er yandan dijital
teknolojilerle birlikte arflivcilerin koruyucu rolleri arflivsel
materyallere eriflimi kolaylaflt›rmaya do¤ru de¤iflim göstermifltir.

Genel olarak modern arfliv süreçlerinde belgelerin güvenli
bir biçimde bütünlükleri bozulmadan uzun süre saklanmalar›na
yönelik konular›n arflivcilerin rollerini geniflletmifltir.  Di¤er
yandan de¤iflen kullan›c› profilleri arflivlerin ve arflivcilerin
hizmet sunumunda de¤iflikliklere neden olan bir di¤er
unsurdur. Bu çerçevede dijital yerliler olarak adland›r›lan
kullan›c› gruplar›n›n beklentileri çerçevesinde arflivlerin
kamusal belgelere elektronik ortam üzerinden sürekli  eriflim
sa¤lamas›, aç›k eriflim beklentilerini karfl›lamas›, kullan›c›
odakl› hizmet sunumlar›n› gerçeklefltirmesi, arfliv materyallerini
elektronik ortamda çok fonksiyonlu olarak yay›nlamas› dijital
ça¤da de¤iflen arfliv hizmetlerini ifade etmektedir.

Genel olarak de¤erlendirdi¤imizde günümüzde de¤iflen
kullan›c› profilleri dikkate al›nd›¤›n›nda arflivcilerinin de¤iflen
rollerine yönelik beklentiler afla¤›da s›ralanmaktad›r:

• Kullan›c› odakl› ve buna ba¤l› olarak kullan›c› 
ihtiyaçlar›na önceden cevap verebilen, web 
teknolojilerini benimseyen,

• Uzun süre koruma politikalar› çerçevesinde arfliv
ve belge yönetimi sistemlerinde iflbirliklerine aç›k,

• Yaflam boyu ö¤renmeyi destekleyen ve arfliv 
hizmetlerini söz konusu süreçler kapsam›nda 
tasarlayan,

• Arfliv hizmetlerinin gelifltirilmesine arfliv prosedürleri
ve iflleyifllerine yönelik mevzuata ve standartlarla
ilgili bilgi sahibi,

• Arfliv malzemelerinin korunmas›na yönelik, uzun
süreli koruma yöntemleri konusunda bilgili,

• Arfliv malzemelerinin entelektüel mülkiyet haklar›n›n
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korunmas›na yönelik kendilerini gelifltiren, elektronik
ortamda bilgi ve verilerin güvenli¤i ve telif haklar›na
yönelik mevzuat ve standartlara hakim,

• Arflivsel materyallerin korunmas› ve yeniden 
eriflilebilirli¤ini sa¤layacak tan›mlama (Üstveri 
standartlar› ve protokoller) standartlar›na ve 
kullan›mlar›na yatk›n bireyler olmalar› 
beklenmektedir.

De¤iflen teknolojik ortamlarla birlikte arflivciler de kiflisel ve
profesyonel hayatlar›nda teknoloji uygulamalar›n› adapte
etmifllerdir. Bu kapsamda yerel yönetimlerin arfliv hizmetleri
ve arflivciler için, de¤iflen arfliv ortamlar›n› ve bu ortamlara
yönelik teknik, yasal ve hukuksal altyap›y› oluflturmas›
önemlidir. Yerel yönetimlerde mevcut arfliv hizmetlerinde
yer alan personelin e¤itimine yönelik hizmetiçi e¤itimlerin
gelifltirilmesi gerekmektedir. Son olarak arfliv hizmetlerinde
istihdam edilecek yeni personellerin konuyla ilgili e¤itim
alm›fl bilgi profesyonellerinden oluflmas› önemli görülmektedir.
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Halk Kütüphanesine Sayg›nl›k Yaratmak:
Sözlü Tarih

Prof. Dr. Hasan S. Kesero¤lu
Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, hasankeseroglu@gmail.com

Öz

Halk kütüphanesinin önemi, gereklili¤i, amaçlar› ve ifllevleri
evrensel birer özellik olarak IFLA ve Unesco taraf›ndan bütün
dünyaya duyurulmufltur. Bu duyuruyu sa¤layan “Bildirge”
içinde halk kütüphanesinin “kültürel miras›” ve “sözlü
gelene¤i” destekledi¤i de belirtilmifltir. Halk kütüphanesi
yerelden evrensele her türden bilgiyi toplar ve çocuktan
yetiflkine her kesime sunar. Ancak bilgide yo¤unlafl›p,
derinleflti¤i alan yerel bilgidir. Günümüz olanaklar› hem ses
hem de görüntüyü tafl›yacak özellikler bulundurmaktad›r.
Bu nedenle, halk kütüphanelerinin bulundu¤u yerel çevrede
yap›lacak sözlü tarih görüflmeleri; yerel bellek kurumu olma
özelli¤ini bilgi toplanan konu ya da olay yan›nda, bilgiyi
verenin sesi ve görüntüsü olarak da bir anlam tafl›maktad›r.
Bu çal›flman›n amac› da halk kütüphanesi ve sözlü tarih
iliflkisini irdelemek olacakt›r. Tarihsel bir yöntem olarak
kullan›lan ve kullan›m› umulup, düflünülenin ötesinde
yayg›nl›¤a sahip olan “sözlü tarih”in halk kütüphanelerine
neler sa¤layabilece¤i tarihsel yan› ele al›n›p, uygulama
özellikleri belirtilerek tart›fl›lacakt›r. Çal›flma, ‘sözlü tarih
uygulamalar› halk kütüphanelerine toplumsal sayg›nl›k
kazand›r›r’ hipotezi üstüne kurulmufl, betimleme yöntemi
ile gelifltirilmifltir. Halk kütüphanelerinde sözlü tarih yap›lmas›
ya da kaynaklar›n›n yer almas›, halk kütüphanelerini
toplumsal anlamda destekleyecektir.

Anahtar kelimeler: Halk kütüphanesi, Sözlü Tarih,
Kütüphanelerde sözlü tarih.
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Girifl

Halk kütüphanesi di¤er kütüphane türlerinden ayr›lan yanlar›n›
çok aç›k ve anlafl›l›r biçimde “ad›” içinde tafl›maktad›r. Halk,
“bir ülkedeki yurttafllar›n tümü” (Türkçe, 1983) dür. Halk
kütüphanesi, kifliler aras›nda ay›r›m gözetmeden yediden
yetmifle, dil, din, soy, cins, yafl, toplumsal konum, yoksul
zengin ay›r›m› yapmadan kap›s›n› herkese karfl›l›ks›z olarak



açan; bulundu¤u yerin e¤itim, bilgi, kültür gereksinimlerine
karfl›l›k veren ve bofl zaman› olumlu yönde de¤erlendirme
ortam ve olana¤› sunan kurumlard›r (Unesco, 1992, s.74-75;
Halk kütüphanesi hizmeti, 2004, s.22). Di¤er kütüphane
türleri kap›lar›n› özel koflullardaki kullan›c›lara açarken halk
kütüphanesi böyle bir önkoflul tafl›maz. Halk kütüphanesi
çok amaçl› kurumlar›n tipik örneklerinden biridir. Bu tutumu,
herkese aç›k olmas› ve amaçlar›n›n geniflli¤i ve çoklu¤u halk
kütüphanesine bilgi ve bilgilendirmeye dayal› “toplumsal
merkez” olma özelli¤ini kazand›r›r. Bu özelli¤i de halk
kütüphanesini hem öncü hem güncel hem de güvenilir olmak
aç›s›ndan ay›r›ml› bir biçimde öne ç›kar›r.

Halk kütüphanesi amaç ve ifllevleri di¤er kütüphane türlerinin
amaç ve ifllevleriyle pek çok aç›dan örtüflür. Halk kütüphanesini
di¤er kütüphanelere oranla öne ç›karan bu yan›d›r (Tablo1).

Bu amaç ve ifllevler evrenseldir. Bu amaçlar›n gerçekleflmesinde
önkoflul demokrasidir. Demokrat olmayan yönetimlerde
ad›na halk kütüphanesi de dense bunlar› halk kütüphanesi
saymak olanakl› de¤ildir. E¤er herkese aç›k ve her okur için
istedi¤i yönde kaynak/bilgi sunma amac› tafl›yorsa; yasalar›n
yasaklamad›¤› (yönetimlerin de¤il) türde her konuda yay›na
aç›k olma zorunlulu¤u vard›r. Her halk kütüphanesi yerel
koflullar›na ba¤l› olarak bu amaçlar›n›, amaçlar›na ba¤l›
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Tablo 1. Kütüphane türlerinin karfl›laflt›rmal› özellikleri

Yerel
Bellek

Yerel
eflgüdüm
ve
‹flbirli¤i

Herkese
Hizmet

Her
konuyu
içerir.
Yerel
bilgide
derinlik

‹fllev

Hizmet

Kullan›c›

Derme

Ulusal
Bellek

Ulusal
Eflgüdüm

Araflt›rma-
c›ya
hizmet

Her
konuyu
içerir

‹flbirli¤i

Araflt›rma-
c›ya
hizmet

E¤itim
ö¤retim
s›n›rlar›
içinde

Araflt›rma-
c›ya
hizmet

Kurumun
amaçlar›
içinde

‹flbirli¤i

Ö¤retmen
ö¤renciye
Hizmet

E¤itim
ö¤retim
s›n›rlar›
içinde

Kurum/
Kurulufl
Belle¤i

Kurum içi
hizmet

Kendili¤in-
den oluflur

Özellik Ulusal
Kütüp-
hane

Üniversite
Kütüpha-
nesi

Özel
Kütüpha-
nesi

Arfliv Halk
Kütüpha-
nesi

Okul
Kütüpha-
nesi



planlamas›n› kendi koflullar› do¤rultusunda belirleyip, düzenler,
politikas›n› gelifltirir.

Halk kütüphanesine toplumsal bilgi merkezi demek, onun
yaln›z “toplumsal bilgi”yi toplayaca¤› anlam›na gelmemelidir.
Çünkü bilgi tür olarak bilimsel bilgi, felsefi bilgi, dinsel bilgi,
toplumsal bilgi, sanatsal bilgi, gündelik bilgi, alg›sal bilgi
(Burke, 2001, s.14) gibi çok çeflitli ve de¤iflik bafll›klar alt›nda
toplanabilmekte; bilgi kaynaklar› olarak da kütüphane
dermelerinde yer alabilmektedir.

Halk kütüphanelerinin toplumsal bilgi merkezi ifllevini üstlen-
mesi, bu kurumun tan›m›ndan rahatl›kla ç›karabilece¤imiz
amaçlar›n›n çok ötesine geçen, san›lan ve düflünülenden çok
daha fazla sorumluluk yüklemektedir.

UNESCO Halk Kütüphanesi Bildirgesi’nde (1995, s.144), halk
kütüphanesinin e¤itim, kültür ve bilgi için yaflayan bir güç
oldu¤u belirtilir. Biz de bunu kal›p olarak al›p yineleriz.
Çünkü meslek birimlerimizden birisine güzel ve “ola¤and›fl›”
bir anlam yüklenmektedir. Güzel nitelemelerin çekicili¤ine
kap›lmadan, gerçekçi bir aç›dan, öncelikle, “hangi e¤itim?”,
“hangi bilgi?” sorular›na karfl›l›k vermemiz gerekir.

Gerçekten halk kütüphanesi “e¤itim”de, “kültür”de ve de
“bilgi”de yaflayan bir güç müdür? E¤er bir güç ise bu gücün
dayanaklar› nedir? Yaflayan bir güç olmak ne anlama gelir?
Gücün etkisi kesin ve kaç›n›lmazd›r ve herkes gücü kendi
elinde tutmak ister. Geçmiflte oldu¤u gibi günümüzde de
gücün de¤eri bilgidir. Bilgi bir güç ise halk kütüphanesini
güçlü k›lan ya da k›lacak olan hangi bilgidir?

E¤er dünyada en çok bilimsel yay›n› yap›yorsan›z, ayn›
zamanda yeni teknoloji üreten, en çok d›flsat›m› da yapan
ülkesiniz demektir. Bunu Web of Science verileri ›fl›¤›nda
görebiliriz. San›r›m böylesi bir güç hiçbir halk kütüphanesinden
beklenemez. Bu ifl araflt›rma kütüphanelerinin iflidir. Bir bor
madeni yak›n›nda kurulmufl halk kütüphanesi bu konuda
pek çok anlam tafl›yan kayna¤› sa¤layabilir ve de süreli
yay›nlar›, veri tabanlar›n› izleyebilir. Ancak bir araflt›rma
kütüphanesi gibi belirli bir konuda derinleflmesine geliflmesi
ve onu sürekli k›lmas› çok da olanakl› de¤ildir. Halk
kütüphanesi gücünü ve bilgi de¤erini, yerel bilgiden al›r ve
yerel bilgi ile ortaya koyar. Çünkü her bilgi üretildi¤i yer,
koflul ve kullan›m›na ba¤l› olarak bir anlam ve de¤er kazan›r.
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Nalbant için nalda kullan›lan metal, kal›nl›¤›, çivi say›s› ve
çivinin e¤imi en de¤erli bilgi; bas›mevi çal›flan› için ka¤›d›n
gramaj›, kalitesi gibi. Yerel bilgi de bulundu¤u çevrenin
bilgisi olarak genifl bir kesime yönelik olmak aç›s›ndan öne
ç›k›p, anlam kazan›r. Yerel bilginin toplan›p, düzenlenip,
hizmete haz›r tutuldu¤u yerler halk kütüphaneleridir.
Türkiye’de yerel bilgi, e¤itim, kültür gereksinimlerini öne
ç›kar›p, karfl›l›k veren en tipik örnek 1932-1950 y›llar› aras›nda
Halkevleri1 etkinlikleri ve kütüphaneleri olmufltur.

Türkiye’de Halk Kütüphanesi

Türkiye’de kütüphane a¤›rl›kl› olarak ders çal›fl›lan, ödünç
kitap al›nan ve kitap okunan yer olarak alg›lanm›flt›r. En
yayg›n türlerden birisi olarak halk kütüphanesi de hizmetleriyle
bu düflünceyi desteklemifltir. Bir orman köylüsü, bir bal›kç›
kasabas›, sebze serac›l›¤› ya da hayvanc›l›¤›n geçim kayna¤›
oldu¤u yerlerde halk kütüphaneleri kitap, süreli yay›n ya da
kitapd›fl› belgelerle yerel sorunlar› çözen bilgi kaynaklar›n›
sa¤lay›p, pazarlamas›n› genellikle yapmam›flt›r. Kütüphaneler
kapat›ld›¤›nda üzülen, yaln›z ödevi olan ö¤renciler olmufl;
kütüphane olmamas› ya da kapanmas› nedeniyle hiçbir
zaman ciddi tepkiler yaflanmam›flt›r. Günümüz yetkililerinin
Kütüphane Haftas› konuflmalar› hâlâ kitap ile okuma kavramlar›
aras›nda dönüp durmaktad›r. Kütüphane ile ilgisi olmayan
insanlar için bir kahvehaneden bile daha de¤ersiz
düflünülebilmektedir.

Örnek olarak halk kütüphanesi Bursa’da ve Bursal›ya hizmet
sunuyorsa; amaçlar›ndan birisi de Bursa ile ilgili hemen her
konuda ayr›nt›l› bilgiyi toplay›p, düzenlemifl olmas› ötesinde,
Bursa’n›n ‹Ö 4000’lerden günümüze tarihsel, kültürel, sosyal,
ekonomik vb. yerel geliflimine iliflkin bilimsel bilgiyi sa¤lad›¤›
kaynaklardan sunmas› beklenir. Gündelik bilgiler yerel
gazetelerin dizinlenmesine ba¤l› olarak biçim kazan›r.
Kütüphane çevresindeki e¤itim kurumlar›n› destekleyen
nitelikte kaynaklar›n bulunmas›; de¤iflik tarihlerde Bursa’da
e¤itim kurumlar›n›n say›s›, trafik kazalar›, düflman iflgalinden
kurtulufl günü,  Ramazan ay›, özel günlere iliflkin etkinlikler
ve içerikleri konusunda gerçekçi ve do¤ru bilgileri sa¤lamas›
beklenir.
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1990’l› y›llarda ‹¤neada Limanköy’e giden bir çift, çok
be¤endikleri yerde otel ya da pansiyon bulamay›nca; Köyün
y›k›lmaya yüz tutmufl yap›s› yerine modern bir bina yapt›r›p
köye koflullu ba¤›fllarlar. Yap›n›n üst kat› pansiyon alt kat›
da kütüphane olacakt›r. Pansiyon gelirleriyle kütüphane
yaflayacakt›r. Köyün çocuk ve gençleri Kütüphanede kitap
okur ya da ödünç kitap al›rlar. Yetiflkin köylü ilgisizdir2.

Limanköy’de yaflayanlar›n söylediklerine göre 1900’lü y›llar›n
bafl›nda Bulgaristan’dan göçmen olarak buraya gelmifller,
orman ürünlerinden yararlanarak, avlanarak bir süre yaflam›fllar.
Orman ve av ürünleri bitince de bal›kç›l›¤a bafllam›fllar.
Köyün tarihine iliflkin birkaç paragraf d›fl›nda bilgi olmad›¤›
gibi, yafll› köylüler de “bizler Bulgar zulmünden kaçt›k” ya
da daha kibarca “Bulgar göçmenleriyiz. Biz Bulgaristan’dan
göçmen olarak gelip buray› biz kurduk” diyorlar.

Limanköy tarihi üstüne bilgi ve köylünün kütüphaneye
bak›fl›n› de¤ifltirecek bir tak›m yollar bulmak gerekiyordu.
Dört kilometre ötedeki ‹¤neada’da, ‹¤neada tarihini yazan
kiflinin de Limanköy üstüne fazla bilgisi yoktu. “Sözlü Tarih”
bu konuda bana, sorun ve sorular›ma, yerel tarih bilgisi ve
kütüphaneye karfl› en az›ndan sayg› duyulmas› yönünde
katk› sa¤layabilir miydi?

Sözlü Tarih

“Sözlü tarih” farkl› kifliler taraf›ndan farkl› aç›lardan de¤erlen-
dirilerek tan›mlanmaktad›r.  Caunce’a (2001, s.11) göre, “sözlü
tarih daha çok malzeme toplama yöntemi, bugünü daha iyi
anlayabilmek ve gelece¤i yönlendirebilmek için, geçmifli
anlamland›rma sürecine yap›lan bir katk›d›r”.  Sommer (2009,
s.1) sözlü tarihi “bir görüflme, bir tan›k, bir kat›l›mc›yla bir
olay ve ona iliflkin bilgiyi baflkalar›ndan sa¤lay›p, baflkalar›na
aktarmak amac›yla yap›lan birincil kaynaklard›r. Birincil elden
belirli konular üstüne kiflilerle yap›lan görüflme” olarak görür,
“sözlü yap›lan görüflmede kifli belirli bir yer, olay, durum
konusunda kendi tan›kl›¤›n› ortaya koyar. Sözlü tarihin
anahtar ögeleri sözlü tarih uygulay›c›lar›n›n k›lavuzlu¤undaki
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temel çerçevedir” biçiminde devam eder. Sözlü tarih
görüflmeleri iki ana bafll›k alt›nda toplanmaktad›r: Yaflam
görüflmeleri ve proje görüflmeleri. Yaflam görüflmeleri kiflilerin
yaflamöyküsüne iliflkin, birden çok kez yap›lan görüflmeleri
içerir. Projeye ba¤l› görüflmeler ise tarihsel bir konu, olay ya
da bir yere iliflkindir bir seferlik olabildi¤i gibi y›llarca sürebilir
de (Sommer, 2009,s.2).

Thomson ve Perks (1993, s.3) ise “sözlü tarih çal›flmalar›,
geçmifli yaflayanlara do¤rudan ulaflman›n arac› olarak kullan›lan
bir tarih yöntemi” ve “geçmiflin yaflayan belle¤i” biçiminde
tan›mlarlar.  Bu özel olma ve bellek olma özelli¤i “yaz›l›
kay›tlar›n pek de¤inmedi¤i, yaflam›n temel alanlar›n›”
(Thomson ve Perks, 1993, s.5) da içermesidir.

‘Sözlü tarihi’ daha genel niteleyen bir yaklafl›m da flu biçim-
dedir: “tarihi yaz›l› belgelere ek olarak yaflayan bireylerin
belle¤e dayal› anlat›lar› arac›l›¤›yla yazma ve s›radan insanlar›,
gündelik yaflam› ve öznelli¤i tarihin araflt›rma alan›na dahil
etme dürtüsüyle flekillenen ve ses kaydetme teknolojilerinin
geliflmesiyle de desteklenen disiplinleraras› bir çal›flma alan›
ve araflt›rma yöntemidir. Araflt›r›lmakta olan bir sosyal
gerçekli¤in oluflumunda yer alm›fl insanlarla görüflmeye
dayan›r” (Sözlü tarih yöntemi, 2016).

Türkçe Bilim Terimleri Sözlü¤ü kapsam›ndaki Sosyal Bilimler
Sözlü¤ü’nde de (TÜBA, 2011) sözlü tarih “Geçmiflte yaflanan
olaylar›, yaflayanlarla yap›lan görüflmeler arac›l›¤›yla onlar›n
belle¤inden ve yaflamöyküleri çerçevesinde toplayarak
kaydetmeye dayal› tarih yaz›m› yaklafl›m›” biçiminde belirtil-
mektedir.

Anlafl›laca¤› gibi ‘sözlü tarih” bir bilgi, bilgi toplama tekni¤i,
bir tarih yaz›m yaklafl›m›, disiplinleraras› bir çal›flma alan›
olmak üzere çeflitli yönleriyle tan›mlanabilir.

Sözlü Tarih Çal›flmalar›

‘Sözlü tarihin’ tarihi, bafllang›c› konusunda de¤iflik yaklafl›mlar
ç›kmaktad›r karfl›m›za. Thompson’un (1999, s.19) deyimiyle,
ses kay›t ayg›tlar› gibi yeni say›labilecek sözlü tarihin geçmifli
olmad›¤› anlam›na gelmiyor. Yow (2005, s.2) Thukydides’in
Peloponnez Savafl›n› de¤iflik kiflilerle görüflerek yazd›¤›n›;
Hoover (1978, s. 391) ise Thukydides yan›nda Herodotos’un
da sözlü tarih konusunda ilk örneklerden oldu¤unu belirtir.
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Sözlü tarih çal›flmalar› 2. Dünya Savafl› sonras› ses kay›t
cihazlar›n›n çeflitlenerek ço¤almas› sonras› (Thompson, 2006,
s.49; Yow, 2005, s.3) geliflir.

Pek çok farkl› alanlarda halkbilimciler, budunbilimciler,
sosyologlar ve psikologlar taraf›ndan nitel bir yöntem olarak
(Yow, 2005, s.3) kullan›lmaya bafllan›r. Thompson (1999,
ss.19-34), Frans›z Devrimi Tarihi kitab›n›n yazar› Jules
Michelet’nin belgeler yan›nda sözlü kaynaklardan
yararland›¤›n›; Marx’›n Kapital’inin bas›l› kaynaklar yan›nda
sözlü kaynaklardan da yararland›¤›n› belirtir. Ayr›ca günümüzde
teknolojik olanaklardan yararlanmada Skype’nin de (Taylor,
2012, s.39-41) uzaktan sözlü tarih yap›m›nda öne ç›kt›¤›n›
belirleyebiliriz.

Sözlü tarihin geliflimi dört devrimsel paradigma üstünde
de¤erlendirilir (Thompson, 2006, s.49-51).:

• Tarihsel araflt›rmalar›n bir kayna¤› olarak bellek 
kullan›m›n›n 2. Dünya Savafl›’nda yeniden do¤uflu;

• 1970 sonlar›nda olguculuk sonras› (postpositivism)
bellek/an› ve öznellik yaklafl›m›;

• 1980 sonlar›nda bir görüflmeci ve çözümleyici 
olarak sözlü tarih yapan›n rolü/etkisi üstüne alg›daki
dönüflümü;

• 1990 sonlar› ve 2000’lerin bafl›nda say›sal devrim 
(Thompson, 2006, s.49).

Belirtilen her bir dönemin kendi içinde sözlü tarihi biçimleyip
gelifltiren özellikleri bulunmaktad›r.

Türkiye’de Sözlü Tarih Çal›flmalar›

Türkiye üniversitelerinde sözlü tarih konusunda 20 yükseklisans
ve 7 doktora çal›flmas› olmak üzere 27 lisansüstü tez yap›lm›flt›r
(Yüksekö¤retim, 2016). Tez yap›lan disiplin a¤›rl›kl› olarak
tarihtir. Ancak tarih yan›nda edebiyat, halkbilim, siyasal
bilimler, antropoloji gibi konularda yer almaktad›r. Hem
makale hem de kitap olarak; özellikle de Tarih Vakf›’n›n
sözlü tarih konusunda önemli çal›flma ve çevirileri
bulunmaktad›r. “Türkiye’de üniversite içerisinde kapsaml›
bir sözlü tarih araflt›rmas› olarak Ankara Üniversitesi’nde,
1990’l› y›llar›n sonlar›nda, Özlem fiahin’in ‘1938 Dersim
Zorunlu ‹skan›nda Kad›n Dayan›flmas›’ adl› yükseklisans
çal›flmas› ilk çal›flmalardan biri olarak görülebilir.
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Üniversitelerde tarih (savafl, bar›fl, tehcir vb.), iletiflim, iflçi
sendikalar›, kimlik, az›nl›k, siyaset, kad›n, kurumlar tarihi,
e¤itim vb. konularda lisansüstü araflt›rmalar da yap›lmaya
bafllam›flt›r” (Uygun, 2011, s. 104).

Tarih Vakf› taraf›ndan 1993 y›l›nda bafllat›lan sözlü tarih
atölyesi çal›flmalar› oldukça çok alanda sözlü tarih çal›flmalar›n›
körüklemifl; örne¤in ‹fl Bankas› Yay›nlar› Nehir Söylefli dizisi
oluflmufl, bu dizi içinde sanatç›lar, bilim ve düflün insanlar›yla
sözlü görüflmeler kitaplaflt›r›lm›flt›r. Siyaset alan›ndan örnek
olarak Behice Boran ile söylefli yapan U¤ur Mumcu “Bir
uzun yürüyüfl”; Cumhuriyet dönemi tan›¤› olarak Moris
Gabay’la söylefli “Cumhuriyetle birlikte büyüdüm,”  gibi pek
çok çal›flma yap›lm›flt›r.

Türk kütüphanecili¤inde de kütüphanecilerle sözlü görüflmeleri
içeren dergi yaz›lar› ve kitaplar3 yay›mlanm›flt›r.

Kütüphanelerde Sözlü Tarih Çal›flmalar›

Sözlü tarih çal›flmalar› görüldü¤ü gibi çal›flmalara bafllamadan
ciddi kararlar alma ve uygulamaya koyma koflullar›n›
içermektedir. Sözlü tarih uygulamalar› de¤iflik alanlarda
özellikle yaz›l› kay›tlar›n az oldu¤u yerlerde karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Bu alanlardan birisi de kütüphane kurumudur.
Özellikle yabanc› kütüphane ve bilgibilim alan› yay›nlar›
içinde kütüphane konulu sözlü tarih çal›flmalar›n›n yap›ld›¤›n›
izleyebiliyoruz.

Bilgi tafl›yan her türden nesneyi dermesi içinde düzenleyen
kütüphane; sözlü tarih belgesi olarak yaz›l›, bas›l›, görsel ya
da iflitsel belgelere de bünyesinde yer vermektedir. Nitekim,
Unesco Halk Kütüphanesi Bildirgesi’nde (1995, s.145) “sözlü
gelene¤i destekleme” görevi verilmektedir. Kütüphanelerde
yap›lan sözlü tarih çal›flmalar› yaln›z halk kütüphanelerinde
karfl›m›za ç›kmamaktad›r.

MLA (Medicine Library Association) kendi sözlü tarih
çal›flmas›na 1990’lar›n ortalar›nda bafllar. Bu giriflim, Derne¤in
baflkanl›¤›n› yapan 1941- 1946 Mary Louise Marshall ile
bafllay›p, 1999-2000 aras› Baflkanl›k yapan Frieda O. Weise
ile biten dönemleri içermektedir (Epstein, 2016, s.4-5). Bir
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baflkas› ise 2007 yaz ay›nda NLM (National Library Medicine)
taraf›ndan; do¤al ve yapay felaketler durumunda kütüpha-
necilerin tepkileri ve yapt›klar› çal›flmalar telefon, internet
ya da karfl›l›kl› görüflmelerle kaydedilir. Bu görüflmelerde
sorulan sorular (Featherstone, Lyon ve Ruffin, 2007, s.345):

• Toplulu¤unuzda ne oldu? Yani, felaket/kriz ne idi?
• Kütüphanenin tepkisi nas›l oldu? Kütüphanecilerin

tepkisi nas›ld›?
• Orada kütüphaneciler taraf›ndan gerçeklefltirilen 

geleneksel olmayan roller nelerdi?
• Size göre, “Kütüphanelerin felaket planlamas›, 

sorumlulu¤u ve iyilefltirme çabalar›nda 
kütüphanecilerin rolü nedir?” biçiminde 
belirlenmifltir.

Do¤rudan kütüphanedeki felaket durumunu, o duruma iliflkin
tepkileri ve kütüphanecilerin felaket durumuyla ba¤lant›l›
sorumluluklar›, bireysel bak›fl› alt›nda toplanmaktad›r.

Dallas Public Library's Lakewood Community Library’de bafl-
lat›lan yöre sakinleri konusunda gönüllü kiflilerce yap›lan
sözlü tarih çal›flmalar› 1972’de bafllar (Saxon ve Moltzan,
1985).

Texas State University ve Texas Dallas Public Library’nin
Tarih ve Arfliv Birimi 20.yüzy›lda Texas’›n siyasal tarihi konu-
sunda iflbirli¤i projesi yapar ve 2 sözlü tarihçi, 5 destek ele-
manla Temmuz 1980-A¤ustos 1981 aras›ndaki görüflmeler
sonucunda 120 saatlik görüflme ve yaklafl›k 2 bin sayfal›k
metin elde edilir (Mason ve Saxon, 1982). ABD’de sözlü tarih
konusunda sorulan sorulara 11 eyaletteki 182 halk kütüpha-
nesinden 105 kütüphane yan›t verilmifltir (Palmer, 1983).

Alaska’daki Rasmuson Library’de çal›flan Russell (2002, s.118)
insanlar›n yak›nlar›n›n seslerini kütüphanedeki kay›tlardan
dinlerken gözyafllar›n› tutamad›klar›n› dile getirir.

Avustralya’dan bir baflka örnekte, Alice Springs Public Library,
yerel ABC Radio Alice Springs ile iflbirli¤i içinde sözlü tarih
kay›tlar› oluflturup hem web hem de kütüphane kanal›yla
ödünç verme yoluna gitmektedir (Blacburne, 2011, s.4).
Böylesi bir durumda da Limanköy’lü köylüler taraf›ndan
“Kütüphanenin kahvehaneye çevrilmesi istenebilir miydi?”
sorusunu sormadan geçmem olanakl› de¤il.
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Sözlü tarih yap›m›nda de¤iflik kaynaklarda izlenmesi gereken
yollar de¤iflik biçimlerde önerilmektedir. Bunlardan Thompson
ve Perks, (1993, s. 6-18) dört ana bafll›k alt›nda yap›lmas›
gerekenleri belirlemektedir:

• Çal›flmam›za bafllarken
o Amaçlar›n›z neler?
o Bir konu seçme
o Arka plan bilgileri
o Haz›rl›k
o Belle¤in yap›s›
o Kimle görüflme yap›lmal›
o Görüflme yap›lacak kiflileri bulma
o Soru sorma
o Neleri kapsamal›?
o Aile ve yaflam›n ilk y›llar›
o ‹fl hayat›
o Daha sonraki aile hayat› ve bofl zaman

• Donan›m
o Teypler
o Mikrofonlar
o Teyp
o Donan›m›n›z› tan›y›n

• Görüflme
o ‹lk yaklafl›m
o Var›fl
o Oda
o Donan›m›n›z›n haz›rlanmas›
o Konuflturma
o Görüflmeye son verme

• Görüflmeden sonra
o ‹flaretleme ve dinleme
o Özetleme ve kopya alma
o Bant› saklama
o Bant çözümü
o ‹ndeks yapma
o Eriflim ve izin

Bir baflka sözlü tarih görüflmesi afla¤›daki ana bafll›klar alt›nda
toplanmaktad›r (Sommer, 2009, s.8).

• Planlama Süreci Ad›mlar›
• Bütçe Ad›mlar›
• Yasal ve Etik Ad›mlar
• Donan›m Ad›mlar›
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• Görüflme Haz›rl›k Ad›mlar›
• Görüflme
• ‹flleme Ad›mlar›.

Tart›flma ve Sonuç

Halk kütüphanesi hemen bütün kütüphane türlerinin yerel
ba¤lamda ifllevlerine benzer özelliklerini tafl›rken, kap›lar›n›
da herkese karfl›l›ks›z ve koflulsuz açar. Yerelden evrensele
her türden bilgiyi toplar ve çocuktan yetiflkine her kesime
sunar. Ancak bilgide yo¤unlafl›p, derinleflti¤i alan yerel
bilgidir. Yerel bilgide de her zaman araflt›rmalar, makale ve
kitaplar bulmak olanakl› de¤ildir. Yerel olay, haber, geliflmelere
iliflkin sözlü tarih yapmak o yöre için bafll› bafl›na bir anlam
tafl›r.

Günümüz olanaklar› hem ses hem de görüntüyü tafl›yacak
özellikler bulundurmaktad›r. Bu nedenle, halk kütüphanelerinin
bulundu¤u yerel çevrede yap›lacak sözlü tarih görüflmeleri;
yerel bellek kurumu olma özelli¤ini bilgi toplanan konu ya
da olay yan›nda, bilgiyi verenin sesi ve görüntüsü olarak da
bir anlam tafl›maktad›r. Hiç kimse böylesi bir durumda kütüp-
hanelerin dönemi, devri geçti, cesareti de gösteremeyecektir,
kan›s›nday›m. Özellikle de bizim gibi ça¤›n› yaflay›p, özüm-
seyerek geliflmeyen, geliflmifl ülkelere yetiflmek (dahas› onlarla
ortak teknolojik ürünleri kullanmak) için s›çramak durumunda
olan ülkelerde sözlü tarih çal›flmalar› kütüphaneler aç›s›ndan
ciddi bir anlam tafl›yabilir.

Öneriler

• Sözlü tarih yaparak halk kütüphanelerinin yerel 
bellek gücünü gelifltirmek, toplumsal ilgi oluflumuna
katk› sa¤lamak için halk kütüphanelerinin ba¤l› 
oldu¤u Kütüphaneler ve Yay›mlar Genel Müdürlü¤ü
ve dolay›s›yla da Turizm Bakanl›¤›’na ba¤l› tüm 
halk kütüphanelerinde uygulanmak üzere “Türkiye
sözlü tarih projesi” sunulabilir.

• BBY ö¤retim programlar›nda sözlü tarih ve uygulama
yollar› konusunda seçmeli dersler aç›labilir.

• Araflt›rma yöntemleri derslerinde bu konunun 
uygulamas› yayg›nlaflt›r›labilir.

• Bugüne kadar kütüphanelerde yap›lm›fl sözlü tarih
çal›flmalar›n›n toplu katalo¤u oluflturulabilir.
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• Çal›flan kütüphaneciler için sözlü tarih konusunda
çeflitli seminerler düzenlenebilir.

• Halk kütüphanelerinde halkta da “sözlü tarih 
fark›ndal›¤›” yaratmak için çeflitli e¤itimler 
düzenlenebilir, kütüphane-halk iflbirli¤ini 
güçlendirilebilir.

• “Sözlü tarih arflivi” oluflturulabilir.
• Sözlü tarih derme gelifltirme politikalar› ve etik 

ilkeleri gelifltirilebilir.
• Sözlü tarih topluluklar› oluflturulabilir.
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Öz

Halk kütüphaneleri, bulunduklar› bölgenin sosyal, kültürel,
ekonomik geliflimine katk› sa¤layan, yöresel hizmetler sundu¤u
için ‘’yerel kurulufl’’ özelli¤i tafl›yan toplumsal kurulufllard›r.
Hizmetler, bulundu¤u ülkeye göre merkezi, bölgesel veya
yerel yönetimlerce sunulabilmektedir. Bu durum, ülkelerin
sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi politikalar›yla do¤rudan
ilgilidir. Demokrasinin ileri düzeyde oldu¤u ülkelerde yönetim
biçimlerine ba¤l› olarak kültür-kütüphane hizmetleri bölgesel
(eyalet) veya yerel yönetimlerce (belediyeler) verilebilmektedir.
Türkiye’de ise kütüphane hizmetleri merkezi yönetime ba¤l›
olarak yürütülmektedir. Ancak, özellikle 2000 y›l›ndan bu
yana halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimlerce
sunulmas› gerekti¤i yönünde giriflimler mevcuttur.

Türkiye’de il halk kütüphaneleri, ilçe halk kütüphanelerine
oranla halk›n beklenti ve isteklerine daha rahat karfl›l›k
verebilmekte ve bu sayede bölgesel anlamda alg›y› canl›
tutabilmektedir. Bu nedenle, Türkiye’deki birçok ilçe halk
kütüphanesi birtak›m zorluklarla daha fazla mücadele etmek
durumunda kalmaktad›r. Yerinden yönetim ilkesi
kapsam›nda düflünüldü¤ünde, belediyelerin kütüphaneleri
daha ifllevsel hale getirece¤i fikri teorik olarak mant›kl› görünse
de toplumun kitap ve kütüphaneye bak›fl aç›s› ve s›n›rl›
düzeydeki alg›s› uygulamada zorluklar yaflanaca¤›n›
düflündürmektedir.

Türkiye’de, kamu yönetiminin yeniden yap›land›r›lmas›
çal›flmalar› kapsam›nda yürütülen kamu reformu dönüflüm
giriflimleri içerisinde, ilçe/belde halk kütüphanelerinin
d›fl›ndaki birimlerin yerel yönetimlere devri öngörülmezken,
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Girifl

Halk kütüphaneleri; kad›n, erkek, her yafltan, her düzeyde
ve her meslekten okuyucunun, her konudaki düflün ve sanat
ürünlerinden paras›z ve özgürce yararlanmas›n› sa¤layarak
bulunduklar› bölgenin kültürel, toplumsal ve teknik
kalk›nmas›na yard›mc› olan kurumlard›r.

Bir baflka tan›mda ise halk kütüphanelerinin yerellik özelli¤ine
de¤inilerek flu flekilde de tan›mlama yap›lmaktad›r; “Bireylerin
e¤itim, kültür, bilgi ve bofl zamanlar ile ilgili gereksinimlerini
hiçbir ayr›m gözetmeksizin ve ücretsiz biçimde karfl›layarak,
bulunduklar› yörenin kalk›nmas›na katk›da bulunan toplumsal
kurulufllard›r (Y›lmaz, 2005, s. 57).

Halk kütüphaneleri yerel bilgi eriflim noktalar› olup öncelikli
olarak bölgede yaflayan yerel halk›n özelliklere göre de¤ifliklik
gösterebilen beklentilerini, ihtiyaç duyduklar› her türlü bas›l›
veya elektronik materyali temin etme ve sunma amac›
do¤rultusunda hareket eden yaflam boyu ö¤renme merkezi
olarak düflünülebilir.

Yerel kurulufllar olan belediyeler ve özel idareler için yap›lan
bir tan›mlamada, “Yerel yönetimler, ulusal s›n›rlar içerisindeki
de¤iflik büyüklüklerdeki topluluklarda yaflayan insanlar›n,

Büyükflehir Belediyesi s›n›rlar› içindeki ilçeler dahil müzeler,
galeriler, yazma eser kütüphaneleri ve il halk kütüphanelerinin
Bakanl›¤a ba¤l› b›rak›lmas› öngörülmektedir. Bu yaklafl›m,
say›sal ço¤unlu¤u oluflturan ilçe/belde kütüphanelerinin
bütünün bir parças› olarak alg›lanmad›¤› düflüncesini ortaya
ç›karmaktad›r.

Bu çal›flmada,  kütüphane hizmetlerini yerel yönetimler
taraf›ndan yürüten farkl› ülkelerin yerel yönetim yap›lar›
Türkiye ile karfl›laflt›rmal› olarak incelenecektir. Türkiye’de
kütüphanelerin yerel yönetimlere devri konusunda yap›lm›fl
olan araflt›rma sonuçlar›ndan da yararlanarak Türkiye’de
halk kütüphanesi hizmetlerinin “yerellefltirilmesi” giriflimleri
de¤erlendirilecek ve bu konuda özellikle ilçe halk kütüphanesi
uygulamalar› ba¤lam›nda izlenmesi gereken stratejiye/
politikaya iliflkin önerilerde bulunulacakt›r.

Anahtar kelimeler: Halk kütüphaneleri, yerel yönetimler,
yerel yönetimler ve halk kütüphanesi hizmetleri, Türkiye.
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ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karfl›lamak amac›yla
kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluflturulmufl olan anayasal
kurulufllard›r.” (Wikipedia, 2015).

Yerel bir hizmet olarak görülen kütüphane hizmetlerin yerel
yönetim kurulufllar›nca verilmesi fikri savunulsa da ülkemiz
flartlar›nda yerel yönetimlerin uluslararas› standartlara
kavuflmad›¤› ayr› bir gerçektir. Ancak,  ülkemiz d›fl›ndaki
örneklerde geliflmifl yerel yönetimlerce verilen halk kütüphanesi
hizmetleri ise göz doldurucudur.

Çal›flmam›zda, Kütüphane hizmetlerini yerel yönetimler
taraf›ndan yürüten farkl› ülkelerin yerel yönetim yap›lar›
Türkiye ile karfl›laflt›rmal› olarak incelenecektir. Türkiye’de
kütüphanelerin yerel yönetimlere devri konusunda yap›lm›fl
olan araflt›rma sonuçlar›ndan da yararlanarak Türkiye’deki
halk kütüphanesi hizmetlerinin “yerellefltirilmesi” kapsam›nda
izlenecek yol haritas›na iliflkin önerilerde bulunulacakt›r.

Halk Kütüphaneleri Yerel Özellikleri

Yerel bir kurulufl olmak ve hizmet a¤›n› yerel dinamiklere
göre flekillendirmek, kütüphane hizmetlerinin bu perspektifte
gelifltirmesini zorunlu k›lmaktad›r. Bir yöredeki halk
kütüphanesi koleksiyonunun yerel kullan›c› taleplerine göre
gelifltirilmesi halk kütüphanelerinin “yerel” kurulufl oldu¤unun
bir baflka göstergesi olarak düflünülebilir.  Kütüphaneler ve
Yay›mlar Genel Müdürlü¤ü’nün 2011 y›l›nda ortaya ç›kard›¤›
“Türkiye Okuma Kültürü Haritas›” (KYGM, 2011) isimli
çal›flma kapsam›nda elde edilen veriler, Türkiye’nin yedi
farkl› bölgesinde “kitap türleri”, “tema” “konu” vb. aç›lardan
farkl› alg›lamalar oldu¤unu ortaya ç›karmaktad›r. Bu ba¤lamda,
halk kütüphanelerinin pratikte yerelinden yönetilmesinin,
bölgesel anlamda bireylerin bilgi odakl› ihtiyaçlar›n›n
saptanmas› ve karfl›lanmas› konusunda daha uygun oldu¤u
düflünülebilir.

Dünyada halk kütüphanelerinin yönetim biçimi olarak bafll›ca
üç sistemden bahsedilmektedir. Bunlar: Merkeziyetçi, bölgesel
(eyalet) ve do¤rudan yerel yönetime dayal› olarak
adland›r›labilecek halk kütüphanesi sistemidir  (Y›lmaz, 2013,
s. 273).

Türkiye’de halk kütüphaneleri merkezi yönetimin a¤›rl›kl›
oldu¤u ve k›smen yerel yönetimlerin kat›ld›¤› bir sistemle
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yönetilmektedir. Eski sosyalist ülkeler de bu sistemin
uyguland›¤› ülkelere örnek olarak düflünülebilir (Y›lmaz,
2005. s. 59). Bu yönetim anlay›fl›nda, halk kütüphaneleri için
Ulusal kütüphane politikalar›n›n belirlenmesi, koordinasyon,
planlama, personel ve bütçe konular› merkezi hükümet ve
onun alt organ› olan ilgili bakanl›k taraf›ndan yürütülmektedir.

Yerinden yönetim sistemi içinde yönetilen halk kütüp-
hanelerinin ba¤l› bulundu¤u yerel yönetimler (belediyeler),
“kendilerini ilgilendiren konularda hizmet üretmek amac› ile
kurulan, özerk, yasalarla belirlenmifl özel gelirlere, bütçeye
ve personele sahip, üstlendi¤i hizmetler için örgütsel yap›s›n›
kurabilen merkez yönetimi ile iliflkilerinde yönetsel özerklikten
yararlanan kamu tüzel kiflilikleridir” (Yalç›nda¤, 1995, s. 15).
Bu tan›ma göre Türkiye yerel yönetimlerini karfl›laflt›rd›¤›m›zda
benzer yanlar olmas›na ra¤men genel anlamda farkl›l›klar›n
bulundu¤u da düflünülebilir. Türkiye’deki yerel yönetimler
bir vesayet alt›nda bulunmakla birlikte ba¤›ms›z de¤ildir.
Atama, kadro tahsisi, imar plan›, bütçe kararlar› vb. konularda
al›nan her türlü karar, merkezi hükümetin atad›¤› Valinin
onay› ile hayata geçirilmektedir. Bunu yan›nda, 6360 say›l›
Büyükflehir Belediyesi Yasas› ile birçok ilçe belediyesinde
yetki s›n›rland›r›lmas›na gidildi¤i ve yetkilerin sembolik
boyutta kald›¤› bilinmektedir. Türkiye’de ‹l Özel ‹daresi
(Y‹KOB) ve Belediyeler merkezi hükümetin denetimi alt›nda
bir özerkli¤e sahip de¤ildir, dolay›s›yla yeterli personel
kadrosu ihdas etme, vergi ç›karma, mali kaynak yaratma
yetkileri de bulunmamaktad›r. Özellikle bütçe bak›m›ndan
merkezi hükümetin mali fonlar›na ba¤l› kal›nmaktad›r. Bu
ba¤lamda Türkiye’de yerel yönetim yaklafl›m›n›n olmas›
gerekenin uza¤›nda kald›¤› söylenebilir.

ABD’ de kasaba, kent, ilçe yerel yönetimlerinin üzerinde,
bölgesel ölçekte genellikle belirli bir hizmeti sunmak için
oluflturulmufl elli binden fazla özel amaçl› yerel yönetim
birimi bulunmaktad›r. Bu birimler, di¤er yerel yönetim
birimlerinin tek bafl›na yapamayaca¤› bir ifli yapmak ya da
bir alanda hizmet üretmek için oluflturulmufltur. Özel amaçl›
yerel yönetim birimleri, yerel yönetimlerin inisiyatifi
do¤rultusunda oluflturulsa da, bu birimlerin varl›¤› eyalet
yasalar›na dayanmaktad›r. Belediye yönetimindeki özel amaçl›
yerel yönetim birimlerine örnek vermek gerekirse; su, toplu
tafl›ma, kütüphane, hastane, çevre koruma, e¤itim gibi
alanlarda çok say›da özel amaçl› yerel yönetim birimleri
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bulunmaktad›r (Okçu ve Özgür, 2013, s. 35). Amerika’da
19.994 adet halk kütüphanesi bulunmaktad›r.

“Türkiye’de yerel yönetimlerin kurduklar› birlikler, parasal
kaynak, araç-gereç, personel yetersizlikleri yönetimsel
güçlükler, birlik alan›n›n hizmet gerekleriyle uyumsuzlu¤u,
siyasal ç›kar çat›flmalar›, gibi etmenlere ba¤l› olarak baflar›s›z
olmaktad›rlar” (‹nanç ve Ünal, 2016, s.18).

Almanya’da, yerel yönetimlerin genel olarak yasalar›n
kendilerini k›s›tlamad›¤› alanlarda yetki sahibi oldu¤u
bilinmektedir. ‹mkânlar dahilinde her türlü yerel hizmetin
planlanmas› ve sunulmas›nda yürütücü rol al›nmaktad›r.
Yerellik ilkesinin en üst düzeyde uygulanmas›nda sivil toplum
kurulufllar› önemli bir role sahiptir. Yerel yönetimlerin görevleri
zorunlu ve iste¤e ba¤l› olarak iki flekilde s›n›fland›r›lm›flt›r.
Zorunlu görevler: Cadde, sokak temizli¤i, imar planlama,
krefller, gençlik yard›mlar›, konut yard›m›, oku yönetimi,
halk e¤itim merkezleri, çöp toplama, at›k su vb. ile ilgili
görevlerdir. ‹ste¤e ba¤l› görevler: Yeflil alan çal›flmalar›,
müzeler, yüzme havuzlar›, tiyatro, gençlik merkezleri,
kütüphaneler, yafll› bak›m merkezleri vb. ile ilgili görevlerdir.
K›rsalda bulunan ya da küçük ölçekli belediyeler temel
hizmetlerini yerine getirmektedir. Bu birimlerin üretemedi¤i
ya da sunamad›¤› hizmetler bir üst belediye taraf›ndan
yürütülmektedir. Almanya’da nüfusu 100 binin üzerindeki
belediyeler büyükflehir niteli¤inde belediyeler s›n›f›nda yer
almaktad›r (Okçu ve Özgür, 2013, s.66). Almanya’da 11
binden fazla halk kütüphanesi vard›r.

Finlandiya yerel yönetim sistemi, özerklik kapsam›nda en
üst sevide say›labilecek ülkeler aras›nda yer almaktad›r. 1995
y›l›nda yürürlü¤e giren Yerel Yönetim Yasas› ile her belediye
üniter yap›ya ayk›r› olmamak kayd›yla kendi iç teflkilat
yap›s›n› düzenlemektedir. Finlandiya’da kent ve k›rsal
belediyeleri olmak üzere iki tür belediye bulunmaktad›r. Bu
belediyelerin temel ve zorunlu görevleri aras›nda; önleyici
temel sa¤l›k hizmetleri, çocuklar için krefller, yafll› bak›mevleri,
orta düzeye kadar e¤itim kurumlar›, kütüphaneler, yol bak›m›,
at›k yönetimi gibi görevler say›lmaktad›r. Temel hizmetlerin
yan› s›ra belediyeler yasalarda belirtilmeyen ilave gönüllü
görevler de üstlenebilmektedir. Finlandiya’da belediyelerce
verilen kütüphane hizmetlerinin zorunlu hizmet s›n›f›nda yer
ald›¤› gözden kaç›r›lmamal›d›r.
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Halk Kütüphanelerinde Hizmet Devri Yaklafl›m›

Halk Kütüphanelerinin devrine ait yasa taslaklar›na göre il,
ilçe, belde kütüphaneleri farkl› yönetim birimleri olan özel
idare ve belediyelere ba¤lanacak olmas› ulusal kütüphane
sisteminde büyük bir de¤iflime neden olacakt›r. Türkiye
genelinde, yerel yönetimlerin yaklafl›m›na göre kütüphanecilik
alan›nda ulusal standart gelifltirme, planlama, koordinasyon
alanlar›nda birbirinden farkl› düzeyde geliflim gösteren
kütüphaneler ortaya ç›kaca¤› düflünülmektedir.

Halk kütüphanelerin yerel yönetimlere devri konusunda
gerçeklefltirilen bir çal›flma kapsam›nda kütüphanecilerin
devir konusundan %72,5 oran›nda endifle duyduklar›n› tespit
edilmifltir. Ayn› çal›flmada, gerçeklefltirilecek devrin beledi-
yelerden ziyade ‹l Özel ‹darelerine yap›lmas› gerekti¤i
yönünde fikirler ortaya at›lm›flt›r (Demircio¤lu, 2007, s.126-
127).

Özel idare yöneticileriyle yap›lan bir çal›flmada, “özel idare
yöneticilerinin devir gerçekleflmeden önce bu hizmetlere
çerçeve çizecek yasal düzenlemelerin yap›lmas›n›n önemli
oldu¤una büyük oranda kat›ld›klar› (%90,4) ya da k›smen
kat›ld›klar› görülmektedir. Y›lmaz’›n ayn› çal›flma kapsam›nda
özel idare yöneticilerinin halk kütüphanesinin özel idarelere
devrini isteyip istemedikleri tespiti yönünde yap›lan anket
çal›flmas›nda ise %76 oran›nda halk kütüphanelerini istemedik-
leri sonucu ortaya ç›km›flt›r (Y›lmaz, 2013, s.338).

Kamu yerel yönetim yap›s›ndan reform niteli¤i tafl›yacak
çal›flmalar kapsam›nda 6360 say›l› yasa ile kald›r›lan 30 ‹l
Özel ‹daresi ve bunlar›n yerlerine kurulan Yat›r›m ‹zleme
Koordinasyon Baflkanl›klar›n›n görevleri içinde kütüphanelerin
yer almam›fl olmas› ise üzerinde durulmas› gereken önemli
bir durumdur. Y‹KOB’lar›n görev ve yetkilerine afla¤›da
de¤inilmektedir:

“Kamu kurum ve kurulufllar›n›n yat›r›m ve hizmetlerinin etkin
olarak yap›lmas›n›, izlenmesini ve koordinasyonunu sa¤lamak,
ildeki kamu kurum ve kurulufllar›na rehberlik etmek ve
bunlar› denetlemek, afet ve acil yard›m hizmetlerini koordine
etmek ve yürütmek, ilin tan›t›m›na yönelik faaliyetleri yürütmek
ve koordine etmek, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol
hizmetlerini yürütmek, merkezi idarenin adli ve askeri teflkilat›
d›fl›ndaki taflra birimlerinin yürüttükleri hizmet ve faaliyetlerin
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etkinlik, verimlilik ve stratejik plan ve performans programlar›na
uygunluk aç›s›ndan de¤erlendirildi¤i raporu haz›rlamak ve
valinin de¤erlendirmesi ile birlikte Baflbakanl›¤a ve ilgili
bakanl›klara göndermek.”

Bu durumda devirle ilgili yeni yasa tasar›s› giriflimlerinde tek
alternatif olarak belediyeler kalmaktad›r.

Yerel yönetimlerin demokratiklefltirilmesi ve özerklefltirilmesi
konusunda uzun y›llar gerek akademik gerekse politik
çevreler taraf›ndan önemli giriflimlerde bulunulmufltur. Ancak,
gelinen noktada yerel yönetimlerin hem yönetim hem de
kurumsallaflma düzeyinde oldukça önemli sorunlarla karfl›
karfl›ya oldu¤unun alt› çizilmektedir (Parlak, 2010, s.52).

Türkiye’de halk kütüphanelerin özel idarelere veya belediyelere
ba¤lanmas›na gerekçe olarak pek çok neden öne sürülebilir.
Bu gerekçeler, yerinden yönetim sisteminin sa¤l›kl›
iflleyebilmesi için tüm yasal alt yap›s› tamamlanm›fl, ekonomik
gücü yerinde, anayasal s›n›rlar içinde özerk ülkelerin yerel
yönetimleri için geçerli olabilir. Fakat Türkiye’de belediyelerin
tam anlam›yla gerçek “Yerel Yönetim” özellikleri tafl›d›¤›n›
söylemek zordur. Türkiye, 21.11.1988 tarihinde imzalanan
18 maddelik “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik fiart›” n›n
yedi maddesine çekince koyarken Avrupa ülkeleri büyük
ço¤unlukla antlaflman›n ilke flartlar›n› yerine getirirmifllerdir
(Bilgesam, 2011). Kamuda yerel hizmet sunumuna yönelik
yap›lan reformlar›n tam olarak gerçeklefltirilemedi¤i, yasal
düzenlemelerin tamamlamad›¤› bir yap› içerisinde kütüp-
hanelerin mevcut flartlarda yerel yönetimlere devredilecek
olmas› gerçekçi bir yaklafl›m olarak de¤erlendirilmemektedir.

Devir sonras› yasal mevzuat bak›m›ndan bir alt yap›
olmad›¤›ndan halk kütüphanelerinin kabuk de¤ifltirece¤i,
farkl› rollere bürünece¤i, kurumsal varl›¤›n›n bugünkü gibi
devam ettiremeyece¤i düflünülmektedir. Yine kütüphaneleri
devir alacak olan yerel yönetimlerin yöneticilerinin de bu
devire haz›r olmad›klar› yap›lan çal›flma sonuçlar›ndan
anlafl›lmaktad›r.

Belediye baflkanlar›n›n kiflisel yaklafl›mlar› ve kitap, kültür,
kütüphane konular›ndaki alg› düzeyleri kütüphanelerin
kaderini belirleyecek önemli etkenlerdir. Baz› ilçe belediyeleri
devir ald›klar› kütüphanelere gereken özeni ve ilgiyi gösterirken
kimileri de ilgisizlikten, maddi imkâns›zl›k ve personel
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eksikli¤inden kapanmak durumunda kalacakt›r. Kütüphane
hizmetlerinin s›n›rlar›n› belirleyen bir yasa da olmayaca¤›
için kütüphanelerin varl›k ve yokluk aras›ndaki ince çizgide
hayatta kalmak için mücadeleye girece¤i düflünülebilir.
Faaliyetlerini sürdürerek belediyelerden destek alan
kütüphaneler için olumlu geliflmeler yaflan›rken ayn› flartlara
sahip olamayacak kütüphaneler için süreç daha zor iflleyecektir
(Akman, 2009, s.612).

Bu gün yerel yönetimlerce kurulmufl olan ve baflar›l› olarak
faaliyetlerini sürdüren Belediye kütüphaneleri bulunmaktad›r.
Örne¤in; Bursa Büyükflehir Belediyesi fiehir Kütüphanesi,
Bursa- Nilüfer Belediyesi Kütüphanesi, ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi Atatürk Kitapl›¤› ve ‹zmir Büyükflehir Belediyesi
Kent Kütüphanesi baflar›l› örneklerden say›labilir. Birkaç
metropolle s›n›rl› bu giriflimlerin Türkiye’de yayg›nlaflt›r›lmas›n›n
iyi bir planlama ve yasal dayanakla desteklenebilece¤i gerçe¤i
göz ard› edilmemelidir. Ayr›ca bu giriflimin yayg›nlaflt›r›lmas›,
taflra il ve ilçe belediyelerinin hizmet sunduklar› bireyler için
öncelikli ve ça¤dafl bir ihtiyaç olarak alg›lanmas›n›n sebebi
olarak düflünülmelidir. K›sa vadede ülkemiz yönetim yap›s›
içinde halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri olanakl›
görülmemektedir. Pek çok belediye günümüzde yerel
hizmetleri çöp toplama, su ve kanalizasyon üçlüsü olarak
alg›lamaktad›r. Yöneticilerin belediye vizyonuna bak›fl aç›la-
r›ndaki eksiklik bu durumun sebebi olarak düflünülmektedir.
Türkiye’de, belediyecilik gelene¤inde kültür hizmetlerinin
yer edindi¤ini söylemek güçtür. Bunun yan›nda, kaynak
tüketen bir birim olarak düflünülmektedir.

Kültür, bir toplumun kimli¤ini belirginlefltiren bir unsurdur.
Kültürün bir parças› da kütüphanedir ve kütüphaneler
bulundu¤u toplumun temel ihtiyaçlar›ndan birisi olarak
düflünülebilir. Sosyal devletin e¤itimi, sa¤l›¤›, tar›m› gelifltirmek
ve korumak üzerine nas›l ulusal politikalar› varsa ayn› yaklafl›m
kültür ve kütüphane kavramlar› içinde geçerli olmal›d›r.
Kütüphaneler, bulundu¤u yöreyi ayd›nlatan, ücretsiz hizmet
sunan toplumsal bilgi merkezleridir. Bu birimler devlet için
vazgeçilebilir, feda edilebilir kurulufllar olarak de¤erlen-
dirilmemelidir. Toplumun kültürel kalk›nmas› için hayati
önem tafl›yan kurumlard›r. Bu nedenle ülkede sadece illeri
ve büyükflehirleri öncelikli olarak de¤erlendirip taflraya
sunulacak hizmetleri yok saymak do¤ru bir yaklafl›m de¤ildir.
Zira, il ve büyükflehir s›n›rlar› içindeki müze, galeri ve
kütüphaneleri bakanl›k kendi himayesine al›rken mevcut
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kütüphanelerin %90’›n› oluflturan ilçe ve kasaba kütüp-
hanelerini belediyelere/özel idarelere devrederek kaderine
terk etmek yanl›fl bir yaklafl›m olarak de¤erlendirilebilir. Bu
nedenle öncelikle bakanl›¤›n ve Kütüphaneler ve Yay›mlar
Genel Müdürlü¤ü’nün görevini ve sorumlu¤unu yerine
getirmesi, kütüphanelerin tamam›n›n bir bütün olarak anlam
tafl›d›¤›n› kavramas› ve bu flekilde yans›tmas› gerekmektedir.

Toplum hayat›nda, Osmanl›’dan günümüze kadar var olma
mücadelesi veren kütüphanelerin son zamanlarda keskin bir
viraja girdi¤i düflünülmektedir. Yasa düzenleyiciler, ayaklar›
yere basan, gerçekçi, sonuçlar› iyi düflünülmüfl bir devir
gerçeklefltirirse bu kütüphaneler için Cumhuriyet tarihindeki
en büyük dönüflüm olarak dikkat çekecektir. Aksi bir durumda,
bu güne kadar güçlükle bu noktaya gelmifl ulusal kütüphane
sistemi yok olma sürecine girmifl olacakt›r. Metropollerde ve
e¤itim seviyesinin yüksek oldu¤u bölgelerde halk
kütüphaneleri faaliyetlerini sürdürme f›rsat› bulurken büyük
ço¤unlukla Anadolu’daki kütüphaneler zor bir sürece sürük-
lenecektir.
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Türkiye’de Halk Kütüphanelerini ‹lgilendiren Yasal
Çal›flmalar

Türkiye’de halk kütüphanelerini yak›ndan ilgilendiren yasal
kapsaml› birçok giriflimde bulunulmufltur. Bunlar:

• Kamu Yönetiminin Temel ‹lkeleri ve Yeniden 
Yap›lanmas› Hakk›nda Kanun -2004

• 5393 say›l› Belediye Kanunu
• 5302 say›l› Özel ‹daresi Kanunu
• Kültür ve Turizm Bakanl›¤›n›n Baz› Taflra 

Kurulufllar›n›n ‹l Özel ‹dareleri ve Belediyelere 
Devredilmesi ile Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun
Tasar›s›. -2006

• 5216 say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanunu
• 6360 Say›l› Torba Kanun (Yikob)
• 4848 Say›l› Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Teflkilat ve

Görevleri Hakk›nda Kanunun Geçici Maddelere 
Ek Yap›lmas›na Dair Kanun Teklif (Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›, 2010)



Türkiye’de yerel yönetim denince özellikle belediyeler ön
plana ç›kmaktad›r. Ancak, bu yayg›n kan›n›n aksine üç farkl›
yerel yönetim birimi bulunmaktad›r. Bunlar: Özel ‹dareler,
belediyeler ve köylerdir (Y›lmaz, 2013, s. 293). 6360 say›l›
kanunla baz› ‹l Özel ‹dareleri kapat›lm›fl ve yerlerine 30 adet
“Yat›r›m ‹zleme ve Koordinasyon Baflkanl›klar›” kurulmufltur.
Belediyeler, ilgili kanun kapsam›nda yerel anlamda kültürel
hizmetler sunma konusunda okuma salonlar› ve kütüphane
kurma konular›nda tam yetkilendirilmemifltir. 2005 tarihli
belediye kanunun da “Kütüphane” kavram› 77. “maddede
ki “Belediye Hizmetlerine Gönüllü Kat›l›m” bafll›¤› alt›nda
bir defa geçmifltir. Bu durum yasa düzenleyicilerin kültür
hizmetlerine bak›fl aç›s›n›n bir gösteri gibi de¤erlendirilebilir.
Türkiye’de halk kütüphanesi hizmetlerinin yürütülmesine
yönelik bir yasa da bulunmamaktad›r. Halk kütüphanelerinin
yasal mevzuat bak›m›ndan esas alabilece¤i tek yasal dayana¤›
11 Ocak 2012 tarihli ve 28170 say›l› resmi gazetede yay›nlanan
“Halk Kütüphaneleri Yönetmeli¤idir” . Bu yönetmeli¤in, 4848
say›l› “Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Teflkilat ve Görevleri
Hakk›nda Kanun” yerine kütüphane ile ilgili oluflturulabilecek
temel bir yasaya dayanarak ç›kar›lmas› kütüphaneler ve
hizmetleri kapsam›nda iflleyifl aç›s›nda daha do¤ru ve mant›kl›
bir giriflim olaca¤› düflünülebilir.

Günümüzde, halk kütüphanelerinin yerel hizmet üreten
birimler olmalar› nedeniyle yerel yönetimlere ba¤l› olmas›
gerekti¤i yönünde fikirler üretilmekte ve hükümetçe yeterince
inceleme yap›lmadan yasa ç›karma giriflimlerinde
bulunulmaktad›r. Bu konuyla ilgili olarak kapsaml› flekilde
ilk yasa ç›karma çal›flmas› 15.07.2004 tarih ve 5227 say›l›
“Kamu Yönetiminin Temel ‹lkeleri ve Yeniden Yap›land›r›lmas›
Hakk›nda Kanunu” dur. Bu yasa ile birlikte, Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’n›n kurulufl yasas›nda de¤ifliklik yap›larak bakanl›¤›n
tüm taflra birimleri kald›r›larak, illerde bulunan birimleri ‹l
Özel ‹darelerine ilçelerde bulunanlar ise ilçe belediyelerine
devri sa¤lanmas› planlanm›fl ancak baflar›s›z olunmufltur
(Akman, 2008, s. 226). Daha sonra, 2006 y›l›nda, “Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›’n›n Baz› Taflra Kurulufllar›n›n ‹l Özel ‹darelere
ve Belediyelere Devredilmesi ile Baz› Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›”
haz›rlanm›fl ve Meclis’e sunulmufltur. Tasar›ya göre, bakanl›¤›n
taflra teflkilat›nda bulunup “belediye s›n›rlar› içinde yer alan
güzel sanat galerileri, müzeler, kütüphaneler, kültür merkezleri
ile dan›flma bürolar› belediyelere; bunlardan belediye s›n›rlar›
d›fl›nda kalanlar ile il halk kütüphaneleri ve arkeolojik eserler
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bulunan müzeler ise il özel idarelerine devredilmesi planlanm›fl
ancak meslek örgütü ile akademisyenlerin tepkisi sonucunda
etkisiz bir giriflim olarak kalm›flt›r (Güneysu, 2013). Bu
konuda, yasa ç›karma aç›s›nda gösterilen çabalar zaman
zaman Kültür ve Turizm Bakan› ile bürokratlarca da gündeme
getirilmifltir. Siyasetçilerin kütüphanelerin yerel yönetimlere
devir konusunda fikirlerini aç›kça beyan etmelerinden sonra
yeni yasa giriflimleri ortaya ç›km›flt›r. 2006 y›l›nda denenen
fakat baflar›l› olmayan son yasa çal›flmas› ise 2010 y›l›nda
Meclis’e sevk edilmeye haz›rlanan  “Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’n›n Baz› Taflra Kurulufllar›n›n ‹l Özel ‹dareleri ve
Belediyelere Devredilmesi ‹le Baz› Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yasa Tasar›s›”
d›r. Etkisiz kalan önceki yasa çal›flmalar›n› yeniden gündeme
alan bakanl›k taraf›ndan, il ve büyükflehir belediyesi s›n›rlar›
içinde kalan kütüphane, yazma eser kütüphaneleri, kültür
merkezi, dan›flma bürosu, güzel sanatlar galerisi ve müzelerin
bakanl›¤a ba¤l› di¤er tüm ilçe ve belde halk kütüphanelerinin
özel idarelere devredilmesi amac›yla haz›rlanan bu tasar› da
yasalaflamam›flt›r.

Eski bakan Ertu¤rul Günay 2010 y›l›nda Milli Kütüphanede
Kütüphane Haftas› Aç›l›fl› konuflmas›nda,  halk kütüpha-
nelerinin yerel yönetimlere devri konusunda yapm›fl oldu¤u
konuflmas›nda  “Elbette bakanl›¤›n kütüphanelerinin tamam›yla
gözden ç›kar›lmas› gibi bir durum söz konusu de¤ildir. Milli
Kütüphane, yazma eserler, Milli Kütüphane ile ilgili bütün
bu a¤ elbette Kültür Bakanl›¤› içindedir. Ama Anadolu’da
kütüphane de¤il, belki kitap evi, okuma evi denebilecek
olan çok say›da do¤rudan bakanl›¤a ba¤l› ünite var. Acaba
bütün bunlar› yerel yönetim merkezindeki, ücra köflesindeki
okuma evi, kitapl›k denecek fleyi buradan yönetmeye kalkmak
do¤ru mu?” diye aç›klamalarda bulunmufltur (‹¤rek, 2013).

Meclisin 2004, 2006 ve 2010 y›llar›nda gündemine getirilen
yasa tasar›lar›nda devredilmesi planlanan kütüphane türleri
bak›m›ndan Milli kütüphane ve yazma eser kütüphaneleri
d›fl›nda bir kriter belirlenmemifltir. Yasa önerilerinin meclise
her sunuluflunda kütüphanelerin ba¤l› olaca¤› kurulufl
konusunda de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. 2010 y›l›ndaki son yasa
tasla¤›na göre ‹l ve büyükflehir belediyesi s›n›rlar›ndaki tüm
ilçe kütüphanelerinin bakanl›kta kalmas›, di¤er tüm ilçe ve
kasaba halk kütüphanelerinin özel idarelere devredilmesi
planlanm›flt›r. ‹l halk kütüphanelerinin ve baz› ilçe halk
kütüphanelerinin bakanl›kta b›rak›lmas›, ilçe/belde halk
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kütüphanelerinin belediyelere/özel idarelere devri gibi halk
kütüphanesi sistem bütünlü¤ünü bozacak bir uygulaman›n
halk kütüphanelerinin gelece¤i aç›s›ndan hayati riskler içerdi¤i
düflünülebilir.

Yasa arac›l›¤›yla gerçeklefltirilemeyen kütüphane devri 2012
y›l›nda ç›kar›lan “Halk Kütüphaneleri Yönetmeli¤i’ne eklenen
iki madde ile yasal olmayan bir yolla çözüme kavuflturulmaya
çal›flmaktad›r. Yönetmelikte kütüphanelerin devri ile ilgili flu
iki madde yer almaktad›r:

• “Çeflitli nedenlerle hizmet veremeyen kütüphaneler,
hizmetleri sürdürmesi kofluluyla, di¤er kamu kurum
ve kurulufllar›na bir tutanak çerçevesinde bakanl›kça
devredilebilir”

• “Devredilen kütüphaneler, il kültür ve turizm 
müdürlükleri ile il halk kütüphanesi iflbirli¤iyle 
izlenir. Tutanak koflullar› yerine getirilmemesi 
durumunda, devredilen kütüphanenin her türlü 
tafl›n›r› il içinde ihtiyac› bulunan baflka kütüphanelere
bakanl›k onay› ile devredilir”

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› verilerine göre yerel yönetimlere
devredilen 321 halk kütüphanesinin ilgisizlik, personel yeter-
sizli¤i ve ödenek yoklu¤u nedeniyle kapanmak zorunda
kald›¤› gerçe¤i göz ard› edilmemelidir. Türkiye’de bugünkü
yerel yönetim yap›s›nda ve mevcut halk kütüphanesi mevzuat›
ve di¤er ba¤lay›c› mevzuatlar kapsam›nda halk kütüphane-
lerinin belediyelere devredilmesinin ciddi ve onar›lamaz bir
soruna sebep olaca¤› savunulmaktad›r. Bakanl›kça bugüne
kadar yerel yönetimlere devredilen kütüphane say›s› 321
olarak aç›klanm›flt›r (Güneysu, 2013).

Bu kütüphanelerinin neredeyse tamam›n›n kapand›¤› ve
malzemeleriyle beraber yok oldu¤u gözlenmifltir. Devredilen
kütüphanelerin bakanl›kça kontrol edilmedi¤i, iflletilmeyen
kütüphanelerin protokol hükümleri gere¤i geri al›nmad›¤›
anlafl›lmaktad›r. Mesela, Bayburt Arpal› Halk Kütüphanesi,
Yozgat Eymir Halk Kütüphanesi ve Bart›n-Apdipafla Halk
Kütüphanesi’nin resmi olarak görünüyor olmas› fakat bu
kütüphanelerin hizmet vermiyor olmas› durumun ciddiyetini
ortaya ç›karmaktad›r.
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Halk Kütüphanelerinin Devri: Avantaj ve Dezavantajlar

Halk kütüphanelerinin, özelliklede ilçe halk kütüphanelerinin
yerel yönetimlere devredilmesi beraberinde avantaj ve
dezavantaj gibi görünen baz› durumlar› da ortaya ç›karmaktad›r.
Bu avantaj ve dezavantajlara afla¤›da de¤inilmektedir.

Avantajlar;

• Ayd›nlatma, ›s›tma, temizlik, k›rtasiye ihtiyaçlar›n›n
h›zl› flekilde karfl›lanmas›,

• Bürokrasinin azalt›lmas›,
• Yerel niteliklerinin güçlenmesi,
• Yerel dermenin daha iyi gelifltirilmesi,
• Yerel dinamiklere göre koleksiyonu gelifltirebilme,
• Yerel halk›n katk›s›n›n daha kolay al›narak 

kütüphaneyi benimsemesi ve sahip ç›kmas›,

Dezavantajlar;

• Kütüphanenin her türlü donan›m›n›n farkl› amaçlar
için kullan›lmak üzere kütüphaneden ç›kar›lmas›,

• Belediye yönetiminin siyasi yap›s›n›n kütüphane 
üzerinde olumsuz etkisi,

• Koleksiyonun belediye siyasi yap›s›na göre sansüre
u¤ramas›,

• Yerel halk›n etkin biçimde kütüphaneye olumsuz
müdahalesi,

• Kütüphane hizmetlerinin belediye yönetiminin 
duyarl›l›¤›na göre inifller-ç›k›fllar göstermesi, günlük
yerel ve genel siyasetten etkilenmesi.

Avantaj olarak görünen önerilerin pratikte karfl›l›¤› bulunup
bulunmad›¤› sa¤l›kl› bir flekilde test edilmemifltir. Teoride
baz› k›rtasiye, bürokratik ifllemlerin yerelden daha kolay
çözülebilece¤i tezi üzerine oturtulan gerekçelerin günümüz
kütüphane sistemi için geçerlili¤i yoktur. Zira; tüketim
malzemeleri için düzenli gönderilen ödenek, merkezi yönetimle
elektronik iletiflim olanaklar›n›n artmas›, merkezden yo¤un
materyal al›m› gibi pozitif geliflmeler bu konulara ba¤l› olarak
halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devredilmesi tezlerini
tamamen çürütmektedir. Personelin yerelden daha kolay
temin edilebilece¤i tezi ise temelden yanl›fl kurgulanm›flt›r.
Çünkü, yerel yönetimlerin en s›cak ve güncel sorunlar›n›n
bafl›nda hizmet üretecek say›da personel rezervine halen
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sahip olmamalar› gelmektedir. Bu nedenle, yerel yönetimlerin
kütüphanelere personel takviyesi mümkün olmad›¤› gibi
kütüphane personelinin kütüphane d›fl›nda ki görevlere
aktar›lmas› büyük olas›l›kt›r. Y›lmaz’›n bu konuda yapt›¤› bir
çal›flmada “‹lçe özel idareleri birinci derecede önemli gördükleri
sorunlar olarak personel yetersizli¤i, mali kaynak yetersizli¤i,
nitelikli eleman yetersizli¤i, yasal kar›fl›kl›klar ve yat›r›m
s›k›nt›lar› konular›n› belirtmifllerdir.  Ayn› çal›flmada, özel
idare müdürlerinin kütüphanelerin %66,7 oran›nda bakanl›¤a
ba¤l› kalmas› ve özel idarelere devredilmemesi yönündeki
görüfller oldukça dikkat çekicidir (Y›lmaz, 2013, s. 357-359).

Türkiye’de, kütüphane hizmetlerinin as›l yürütücüsünün kim
olaca¤› konusunda ulusal bir politika olmay›fl› kargaflay› da
beraberinde getirmektedir. Belediyeler k›smen kendini bu
konuda sorumlu görmekte, ancak bu durum belediye
baflkanlar›n›n duyarl›l›¤› ve kiflisel ilgisiyle s›n›rl› kalmaktad›r.
Türkiye’de okuma al›flkanl›¤›n›n geliflmemifl olmas›
kütüphanelerin de geliflimini olumsuz etkilemektedir. Öte
yandan, k›sa vadede vatandafllar›n günlük ihtiyaçlar› içinde
kitap gibi bas›l› kaynaklar›n üst s›ralarda yer almas› mümkün
görünmedi¤inden kütüphane hizmeti sahiplenilmemektedir.
Bu duruma güncel bir örnek vermek gerekirse; Antalya’n›n
Demre ilçesinde belediyenin giriflimi ile kurulan halk
kütüphanesi personel eksikli¤i nedeniyle belediye meclisi
karar›n› takiben Kültür ve Turizm Bakanl›¤›na devredilmifltir
(Antalya son haber, 2015).  Kütüphanelerin yerel yönetimlere
devri için oldukça ironik bir vaka olan bu son durum,
Türkiye’de halk kütüphanelerinin sahip ç›k›lmas› gereken
bir kurum oldu¤unu aç›kça göstermektedir. Bakanl›k kendi
bünyesindeki halk kütüphanelerini yerel yönetimlere
devretmeye gayret ederken yerel yönetimler ise personel ve
mali sorunlar nedeniyle bünyelerindeki kütüphaneleri
bakanl›¤a devretmeye çal›flmaktad›r. Bakanl›k, devredemedi¤i
ilçe kütüphanelerini de zaman zaman bakanlar kurulu karar›yla
kapatma yolunu izlemektedir. Bursa’n›n Gemlik ilçe halk
kütüphanesi 15 Ekim 2009 tarihli Resmî Gazetenin 27377
say›l› nüshas›nda yay›nlanan bakanlar kurulu karar› ile
kapat›lm›flt›r (Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, 2009). Yaflam boyu
ö¤renme merkezleri olarak düflünülmesi ve say›lar› ile
niteliklerinin artt›r›lmas› gereken ilçe halk kütüphanelerinin,
gereken de¤eri göremedi¤i anlafl›lmaktad›r.

Yasal altyap›s› oluflturulmadan yerel yönetimlere devredilen
ve ilerleyen süreçte devredilecek kütüphanelerin durumunun
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kötüye gidece¤i düflünülmektedir. Devredilen ve bu güne
kadar sahipsiz kalan halk kütüphaneleri bakanl›k taraf›ndan
yeterince denetlenmemekle birlikte, belediyelerin mevcut
iflleyifli, eleman yetersizli¤i, kütüphanelerin belediyelerin asli
görev alan›na girmeyifli ve spor yat›r›mlar› gibi siyasi kazanç
sa¤layacak bir yat›r›m olmamas›, kaynak tüketen bir birim
olarak görülmesi, belediyelerin maddi yetersizlikleri içinde
kaynak üretemiyor oluflu kütüphanelerin iflleyiflini
engelleyecek, ilgisizlik ve dura¤anl›k bu kurumlar›n yok
oluflunu h›zland›racakt›r. Yerel yönetimler taraf›nda halk
kütüphanesi hizmetlerinin verildi¤i ülkelerde, yerel yönetim
yap›s›n›n güçlü oldu¤u gerçe¤i göz ard› edilmemelidir. Ancak
güçlü yerel yönetim yap›lar›na sahip ülkelerde güçlü bir halk
kütüphanesi sisteminin varl›¤›ndan söz edilebilir. Bu tür
ülkelerde, halk kütüphanesi sisteminin, o ülkelerin genel ve
yerel yönetim yap›lar›n›n birer parças› ve do¤al sonucu olarak
oluflur ve ifllevini gerçeklefltirir. (Y›lmaz, 1997, s.114).

Ülkemizde halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimler
taraf›ndan hangi ilkeler çerçevesinde organize edilece¤ini
net bir flekilde ortaya koyan bir yasa ya da kapsay›c› bir
mevzuat bulunmamaktad›r. Halen devir sonras› kütüphane
hizmetlerine yönelik özel idare, belediye ve büyükflehir be-
lediyesi kanunlar›nda bir düzenleme de yap›lmam›flt›r.
Dolay›s›yla TBMM’den Kültür ve Turizm Bakanl›¤› teflkilat
yasas›nda yap›lacak bir/birkaç de¤ifliklik maddesi ile halk
kütüphanelerini devralacak yerel yönetimlerin sürece haz›r-
lanmas› mümkün görünmemektedir. Halk kütüphanesi yasas›
olmadan, hukuksal altyap› oluflturulmadan 1-2 madde ile
gerçeklefltirilecek devir geriye dönüflü olanaks›z yanl›fll›klara
neden olaca¤› düflünülmektedir. Türkiye’de halk Kütüphanesi
sistemini baflar›l› bir flekilde dönüfltürerek yerel yönetimlere
ba¤lanabilmesi için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç oldu¤u
aç›kt›r.

Sonuç ve Öneriler

Kütüphaneleri devralmas› planlanan belediye veya özel idare
kurumlar›nda kütüphaneleri sevk ve idare edebilecek uzman
personel ve yönetici bulunmad›¤›ndan sunulacak hizmetin
niteli¤i tart›fl›l›r olacakt›r. ‹lçe halk kütüphanelerinin güncel
sorunlar› olan yetersiz personel, bütçe, bina sorunlar›n›n ayn›
flekilde ilçe belediye ve özel idarelerinin de çözüme
kavuflturamad›klar› birincil sorunlar olarak devam edece¤i
öngörülmektedir. Bu konular tart›fl›l›p karara ba¤lanmadan
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gerçeklefltirilecek devir iflleminin onar›lmaz hatalara neden
olaca¤›, var olan kütüphane sistemine zarar verece¤i ve
kütüphanelerin ifllevsiz kalaca¤› düflünülebilir. Devirle ilgili
pilot uygulamalar yap›lmas› ve elde edilecek sonuçlara göre
bir yol haritas› çizilmesi gerekmektedir. Güncel ve ileriye
dönük vizyonu bulunan yasal alt yap› çal›flmalar›n›n
Kütüphaneler ve Yay›mlar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
titizlikle ele al›nmas› gerekmektedir. Türkiye’de, birkaç iyi
örnek d›fl›nda varl›kla-yokluk aras›nda gidip gelen ilçe/kasaba
halk kütüphanelerinin mevcut halleriyle olas› bir devire haz›r
olmad›klar› ortadad›r. Bakanl›¤›n ›srarla devir konusundaki
bu tutumundan vazgeçerek bu kurumlarda çal›flan personelin
motivasyonunu artt›rmas› gerekmektedir. Ayn› flekilde,  devir
yap›laca¤› öngörüsü ile personel, ödenek, materyal da¤›t›m›
konular›nda ilçe ve kasaba halk kütüphanelerine karfl› tak›n›lan
olumsuz yaklafl›mlara son verilmesi gerekmektedir.

Hali haz›rda ilçe kamu kurumlar› teflkilat yap›s›nda Kültür
ve Turizm Bakanl›¤›’n› di¤er bakanl›k birimleri gibi eflit
flekilde temsil eden halk kütüphaneleri, öngörülen devir
sonras› protokolde kendisine eflit durumda olan bir baflka
kurumun (özel idare) birimi olaca¤› ve temsil yetkisini
kaybedece¤i de düflünülmektedir. Bu yaklafl›m›n, yerel toplum
içinde hem kurumsal prestij ve itibar kayb›na neden olaca¤›
hem de kütüphanelerin önemini kaybetmesi yönünde ciddi
bir giriflim olaca¤› düflünülebilir. Devir ile birlikte kurum
kültürü de ortadan kalkaca¤›ndan kütüphaneler için bu
konuda ki de¤iflim onar›lmaz hasara neden olacakt›r

Halk kütüphanelerinin farkl› ülkelerde yerel yönetimlere
ba¤l› olarak hizmet verdikleri görülmektedir. ‹yi iflletilen
organizasyonlar içinde yer alan bu kütüphaneler görevlerini
oldukça baflar›l› sürdürmektedirler. Baflar›l› yürütülen ve
ülkemizde de örnek al›nmaya çal›fl›lan bu kütüphanelere ait
mevcut modellerinin kayna¤› sa¤lam kurulmufl yasal alt
yap›lar› ve bunu düzenli yürüten yerel yönetimler oldu¤u
söylenebilir.  Demokratik yönetim koflullar›n›n yerleflik hale
geldi¤i bu ülkelerde neredeyse tüm kamu hizmetleri yerel
yönetimler taraf›ndan verilmektedir. Günümüz insan haklar›
ve ileri demokrasi uygulamalar›na sahne olan modern
ülkelerde d›fl iliflkiler, anayasal düzen ve ulusal yönetim hariç
olmak üzere tüm kamu hizmetleri bürokrasi ortadan kald›r›larak
yerinden üretilerek sunulmaktad›r. En ileri uygulama
Finlandiya’da görülmektedir. Finlandiya’da 2010 y›l›nda il
yönetimleri (valilikler) tamamen kald›r›lm›flt›r (Wikipedia,
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2013). Ancak ülkemizde yerel yönetimlerin modern say›la-
bilecek yap›da olmad›klar›, merkezi yönetimin vesayeti alt›nda
olduklar› bir gerçektir. Hatta son ç›kar›lan 6360 say›l› torba
kanunla 559 adet belediye kapat›lm›fl ve bu belediyelerin
sunduklar› hizmetler il ve ilçe merkezlerindeki belediyelere
kayd›r›lm›flt›r. Yerel yönetimlerin bile varl›k mücadelesi
verdi¤i ülkemizde ilçe halk kütüphaneleri yerel yönetimlere
devredilmemelidir. Çünkü;

• Ülkemiz halk kütüphanelerinin il, ilçe ve flube 
kütüphaneleri biçiminde birbirleriyle birbirileriyle
ba¤›nt›l› bir sistemleri vard›r. Bu sistem kütüphaneler
farkl› yap›lanmalara gidilerek bölünmemelidir.

• Öngörülecek bir devirin kütüphanelere özgü yasal
mevzuat eksikliklerinin giderilmesinden sonra bütün
kütüphaneleri kapsayacak flekilde düzenlenmesi 
gerekmektedir.

• Pilot uygulama yap›lmadan kesinlikle acele 
davranarak kütüphane devri yap›lmamal›d›r.

• Bu güne kadar protokollerle belediyelere devredilen
ve tamam› kapat›lan 321 adet halk kütüphanesinin
ak›beti irdelenmeli ve belediyelerin bu konuda 
neden baflar›s›z olduklar› araflt›r›lmal›d›r.

• Ülkemizde etüt edilmeden yasa gücü ve zorlamas›yla
kapat›lan kamu kurumlar› olmufltur. Halk 
kütüphaneleri de bu kervana kat›lmamal› ve 
vazgeçilebilir kurumlar gözüyle görülmemelidir.

• Yurtd›fl›ndan yerel yönetimler için iyi örnek olarak
bilinen Almanya’da bile belediyelerin “Bütçe 
yetersizli¤i nedeniyle baz› yerlerde flube 
kütüphanelerini kapatt›¤›.” (Y›lmaz ve Akman, 
2005) gerçe¤i göz ard› edilmemelidir.

•  Halk kütüphaneleri belediyeler için politik getirisi
olan bir yat›r›m de¤ildir. Bu nedenle gereksiz ve 
kaynak tüketen bir organizasyon olarak görülebilir.

• ‹nsan›n okul öncesi ve sonras›nda bilgi gereksinimi
karfl›lamas›nda ve karfl›laflt›¤› sorunlara çözüm 
bulmas›nda halk kütüphanelerine büyük görevler
düflmektedir (Akman, 2000). Bu sebeple 
kütüphanelerin yönetim konusunda profesyonel 
tav›r sergilemeyen yerel yönetimlerin kontrolünde
bu görevleri yerine getirmesi mümkün 
görünmemektedir.

   • Devir sonras› ücretsiz olan kütüphane hizmetlerinin
yurtd›fl› örnekleri gibi ücretli hale gelebilece¤i, 
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belediye yönetimlerince kütüphanelerin kendi 
masraflar›n› ç›karmalar› için bu yola baflvurmas›n› 
isteyebilece¤i unutulmamal›d›r.
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Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, turgaybas@hacettepe.edu.tr

Öz

Bilgi miktar› h›zl› bir art›fl göstermekte ve bilgi sürekli
de¤iflmektedir. Bu durum ö¤renmenin formal s›n›rlar›n›n
geniflletilmesini zaruri k›lmaktad›r. Herhangi bir kurumdan
ve herhangi bir diploma derecesinden mezun olan bir bireyin
sahip oldu¤u mesleki ve entelektüel bilgi birikimi orta vadede
güncelli¤ini yitirmekte ve bilginin yenilenmesi ihtiyac›
do¤maktad›r. Yaflamboyu ö¤renme söz konusu ihtiyac›
karfl›lamak ad›na önemli bir çözüm konumundad›r. Yaflam
boyu ö¤renmenin bir di¤er rolü e¤itimde f›rsat eflitli¤inin
sa¤lanmas›d›r. Yaflamboyu ö¤renme ile an›lan bu iki rol ve
kütüphanelerin bireyleri bilgiye ulaflt›rma sorumlulu¤u
“yaflamboyu ö¤renme” ve “kütüphane” kavramlar›n› bir
araya getirmektedir. Özetle yaflamboyu ö¤reneme, bilgi
toplumu için vazgeçilmezdir ve kütüphaneler bu konuda
sorumluluk üstlenmesi beklenen kurumlardan biridir.

Bu çal›flman›n amac›; Türkiye’de bulunan belediye
kütüphanelerinin yaflamboyu ö¤renme ile ilgili hareketlili¤inin
ve fark›ndal›¤›n›n tespit edilmesi ve gelifltirmesi ad›na
önerilerin sunulmas›d›r. Bu do¤rultuda çal›flma kapsam›nda
belediye kütüphanelerinin elde edilmifl, internet taramas›
yoluyla kütüphaneler hakk›nda veri toplanm›fl, veriler analiz
edilerek belediye kütüphanelerinin yaflam boyu ö¤renme
konusunda neler yapt›klar› ve bu konudaki fark›ndal›klar›
betimlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu betimleme sayesinde
araflt›rman›n, belediye kütüphanelerinin yaflam boyu ö¤renme
etkinliklerinin say›s›n›n ve niteli¤inin art›r›lmas›na yönelik
di¤er çal›flmalara temel oluflturmas› beklenmektedir.

Anahtar kelimeler: Belediye kütüphaneleri, yaflamboyu
ö¤renme, e¤itim.

481



Girifl

Günümüzde yaflamboyu ö¤renme becerisi bir gereklilik ve
f›rsat olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Gereklilik olarak kabul
edilmesinin temel sebepleri bilginin üssel bir flekilde artmas›,
güncelli¤ini yitirmesi ve teknoloji sayesinde günlük hayat›m›z›n
h›zl› bir flekilde de¤ifliyor olmas›d›r. Hem mesleki hem de
gündelik hayat›m›zda yeni duruma uyum sa¤lamak ve yeni
bilgi ve becerileri ö¤renmek önemli bir ihtiyaç durumundad›r.
Bu ihtiyac›n karfl›lanmamas› sonucunda bireylerin mesle¤ini
gere¤i gibi yapamamas› ya da hayat kalitesinin düflmesi gibi
sorunlar yaflanmas› do¤ald›r. Bununla birlikte yaflam kalitesinin
her yeni gün iyilefltirilerek yukar› çekilmesi ve mesleki aç›dan
avantaj elde edilmesi bak›m›ndan yaflamboyu ö¤renme bir
f›rsat olarak de¤erlendirilmelidir.

Resmi gazetede yay›nlanan Türkiye Hayat Boyu Ö¤renme
Strateji Belgesi ve Eylem Plan›’nda (2014) yaflamboyu ö¤renme
kavram› yayg›n alanyaz›ndan farkl› olarak hayat boyu ö¤renme
olarak ifade edilmektedir. ‹lgili belgede hayat boyu ö¤renme
kavram›; kiflisel, toplumsal, sosyal ve istihdam ile iliflkili bir
yaklafl›mla bireyin; bilgi, beceri, ilgi ve yeterliliklerini gelifltirmek
amac›yla hayat› boyunca kat›ld›¤› her türlü ö¤renme etkinlikleri
olarak tan›mlanmaktad›r. Ayr›ca ayn› belgede ö¤renmenin
“beflikten mezara” kadar devam etti¤i ve belli bir yafla ve
ortama ba¤l› olmaks›z›n her yaflta ve her yerde gerçekleflebildi¤i
vurgulanmaktad›r.

Türkiye Hayat Boyu Ö¤renme Strateji Belgesi ve Eylem
Plan›’nda (2014) yaflamboyu ö¤renmenin yayg›nlaflt›r›lmas›
ad›na al›nmas› ve uygulanmas› gereken tedbirlerden biri;
“Sivil toplum kurulufllar›, meslek örgütleri ve yerel yönetimlerin
hayat boyu ö¤renme faaliyetlerinde etkin rol almalar›n›n
sa¤lanmas›” olarak ifade edilmektedir. Bununla birlikte 2005
y›l›nda kabul edilen Belediyeler Kanunu’nda belediye tan›m›;
“Belde sakinlerinin mahallî müflterek nitelikteki ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak üzere kurulan ve karar organ› seçmenler
taraf›ndan seçilerek oluflturulan, idarî ve malî özerkli¤e sahip
kamu tüzel kiflisi” olarak yer almaktad›r. Bu tan›mda yer
alan “müflterek nitelikteki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak” ifadesi
Türkiye Hayat Boyu Ö¤renme Strateji Belgesi ve Eylem
Plan›’nda (2014) bahsedilen Tedbir 2.2 ile birlikte
düflünüldü¤ünde belediyelerin, halk›n e¤itim ihtiyac›n›n
karfl›lanmas› konusunda rol ve sorumluluk üstelenebilece¤i
ve üstlenmesi gerekti¤i görülmektedir. Belediyeler bünyesinde
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hizmet vermekte olan kütüphaneler bahsi geçen sorumlulu¤un
yerine getirilmesi ad›na önemli bir f›rsat olarak düflünülebilir.

Kütüphaneler ve Yay›mlar Genel Müdürlü¤ü web sitesinde
(www.kygm.gov.tr, 2016) kütüphanelerin tan›m› yap›l›rken
sadece kitap okunan yerler olmad›¤›, kültürel, e¤itici,
dinlendirici-e¤lendirici etkinliklerin yap›ld›¤› merkezler oldu¤u
vurgulanmaktad›r. Sadece bu aç›klamadan yola ç›karak bile
kütüphanelerin e¤itim ifllevinin var oldu¤u rahatl›kla
söylenebilir.

Kütüphanelerin e¤itim ifllevine iliflkin çal›flmalar yeni de¤ildir.
Çak›n (1986) uzun y›llar önce kütüphanelerin ifllevlerini
tan›mlarken e¤itim ifllevinden bahsetmifl ve bu ifllevin hem
örgün e¤itim hem yayg›n e¤itim için geçerli oldu¤unu
vurgulam›flt›r.  Bu çal›flmada özellikle üzerinde durulan
yayg›n e¤itim ifadesi ve bireylerin kendi bafllar›na bilgilerini
artt›rmalar› gerekti¤ine dair yap›lan vurgu, günümüzde
popüler olan yaflamboyu ö¤renme kavram›na iflaret etmektedir.

Dalk›ran (2014), e¤itim ve halk kütüphaneleri aras›ndaki
iliflkiyi geçmifle dönük olarak inceledi¤i çal›flmas›nda, bu
iliflkinin do¤al olarak var oldu¤unu ancak yetersiz, düzensiz
ve süreklilik göstermeyen bir nitelik tafl›d›¤›n› söylemektedir.
Alanyaz›nda bulunan benzer çal›flmalar kütüphanelerin e¤itim
ifllevinden bahsetmekte ve kütüphanelerin bu do¤rultuda
çal›flmalar yapmas› gerekti¤ini vurgulamaktad›r (Ersoy ve
Y›lmaz, 2009; Üstün, 2000; Yalvaç, 2003; Y›lmaz, 2004).

Tüm bu bilgiler ›fl›¤›nda, bir çeflit halk kütüphanesi olarak
nitelendirilebilecek belediye kütüphanelerinde yaflamboyu
ö¤renme etkinliklerinin varl›¤› ve bu varl›¤›n giderek ço¤almas›
do¤al olarak beklenmektedir. Bu beklenti e¤itimde f›rsat
eflitli¤inin sa¤lanmas› aç›s›ndan da önemlidir. Temel ifllevi
halka hizmet olan belediye ve kütüphanelerin bu sorumlulu¤u
üstlenmesi t›pk› yaflamboyu ö¤renmenin kendisi gibi bir
zorunluluktur.

Bu do¤rultuda çal›flman›n amac›, ilgili konuda Türkiye’de
var olan durumun ortaya konmas›d›r. Bu vesileyle yap›lacak
çal›flmalara yön gösterece¤i ve belediye kütüphanelerinde
yaflamboyu ö¤renme etkinliklerinin yay›lmas›na katk›
sa¤layaca¤› düflünülmektedir.
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Yöntem

Çal›flma kapsam›nda ilk olarak belediye kütüphanelerinin
listesinin elde edilmesi amaçlanm›flt›r. Yap›lan araflt›rma ve
görüflmeler neticesinde belediye kütüphanelerine ait bilgilerin
yer ald›¤› herhangi bir veritaban›na ulafl›lamam›flt›r. Bu durum
bafll› bafl›na bir eksikli¤i iflaret etmektedir. Bu do¤rultuda,
belediye kütüphaneleriyle ilgili yürütülmekte olan Herkes
‹çin Kütüphane projesi ve bu proje kapsam›nda oluflturulan
belediye kütüphaneleri listesi araflt›rma verilerine kaynakl›k
etmifltir (www.herkesicinkutuphane.org, 2016). ‹lgili proje
kapsam›nda internet taramas› ve il/ilçe belediyelerine davet
gönderilmesi yoluyla oluflturulan liste Türkiye’de kaç tane
belediye kütüphanesi oldu¤una dair tek ulafl›labilir kaynak
olarak dikkat çekmektedir. Araflt›rman›n yap›ld›¤› tarihte,
bahsi geçen proje kapsam›nda 697 belediye kütüphanesi
listelenmifl durumdad›r. Bu listeye ek olarak, belediyelerin
web sitelerinde yer alan bilgiler do¤rultusunda varl›¤›ndan
haber olunan kütüphanelerle birlikte toplam say› 801 olarak
elde edilmifltir. Listede yer alan kütüphaneler hem isim hem
de nitelik olarak farkl›l›k göstermektedir. Baz› belediye
kütüphaneleri do¤rudan kütüphane olarak isimlendirilirken,
gençlik merkezi, kültür merkezi, bilgi evi ve benzeri
isimlendirmelere de rastlanmaktad›r. Uzun zamand›r
tart›fl›lmakta olan halk kütüphanelerinin belediyelere
devredilmesiyle ilgili durum da incelenen listede kendine
yer bulmaktad›r. ‹ncelenen 697 kütüphanenin önemli bir
k›sm›n›n (303) belediyelere devredilen halk kütüphaneleri
olmas› üzerinde durulmas› gereken bir konudur. Tablo 1’de
isim ve nitelik aç›s›ndan belediye kütüphanelerinin da¤›l›m›na
iliflkin genel görüntü yer almaktad›r.

Tablo 1. Belediye Kütüphanelerinin ‹sim ve Nitelik Olarak Da¤›l›m›

Belediye Kütüphaneleri s

Kütüphane 400

Merkez 64

Bilgievi 34

Devredilen Halk Kütüphansi 303

Toplam 801

Kaynak: Herkes ‹çin Kütüphane Projesi - (www.herkesicinkutuphane.org)



Türkiye’de bulunan belediye kütüphanelerinin listesine
ulafl›lmas›n›n ard›ndan araflt›rman›n ikinci ve daha temel
amac› ile ilgili çal›flmalara geçilmifltir. Araflt›rma sorusu flu
flekildedir; Belediye kütüphanelerinin yaflamboyu ö¤renmeyle
iliflkilendirilebilecek herhangi bir etkinli¤i var m›d›r ve konuyla
ilgili fark›ndal›klar› ne durumdad›r? Bu soruya cevap bulabilmek
ad›na betimsel bir çal›flma yürütülmüfltür. Araflt›rma verilerinin
görüflme ve anket yoluyla elde dilmesi amaçlanm›fl ancak
listede yer alan ço¤u kütüphanenin iletiflim bilgilerine
eriflilememesi nedeniyle veriler internet taramas› yoluyla
toplanm›flt›r. Bu aflamada, evrenden örneklem seçilmesi
yerine araflt›rmaya konu olan tüm belediye kütüphanelerinin
incelenmesine karar verilmifl ve toplam 801 belediye
kütüphanesi internet taramas› yoluyla incelenmifltir. Bu sayede
var olan duruma iliflkin genel fikir elde edilece¤i
düflünülmektedir.

‹nternet taramas› yap›l›rken kullan›lan strateji flu flekildedir;

• Varsa kütüphanelerin web siteleri ve sosyal medya
hesaplar› gözden geçirilmifltir,

• Ba¤l› oldu¤u belediyenin web sitesinde kütüphaneye
iliflkin sayfa, bilgi, haber, duyuru vs. olup olmad›¤›na
bak›lm›flt›r

• Arama motoru sonuçlar›nda kütüphanenin isminin
geçti¤i ilk 20 web sitesi taranarak ilgili kütüphane
hakk›nda bilgi elde edilmeye çal›fl›lm›flt›r.

• Tüm bu kaynaklardan eriflilen içerik incelenmifltir.

Bu inceleme esnas›nda temel olarak kütüphane hakk›nda
herhangi bir bilgi olup olmad›¤›, kütüphane etkinliklerine
iliflkin nitelikli bilgi olup olmad›¤›, kütüphane etkinlikleri
aras›nda yaflamboyu ö¤renme etkinlikleri olup olmad›¤› ve
kütüphane hakk›nda elde edilen bilgiler aras›nda yaflamboyu
ö¤renmeye iliflkin herhangi bir söylem olup olmad›¤› göz
önünde bulundurulmufltur.

Bulgular

Yap›lan tarama neticesinde belediye kütüphaneleri 7 farkl›
kategori kullan›larak s›n›fland›r›lm›flt›r. Bu kategoriler ve
kütüphanelerin kategorilere göre da¤›l›m› Tablo 2’de
görülmektedir.
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Tablo 2. Belediye kütüphanelerinin kategorilere göre da¤›l›m›

Tablo 2’de yer alan veriler araflt›rma sorusu kapsam›nda
genel durumu ortaya koymak aç›s›ndan önemlidir. Tabloda
yer alan verilerden yola ç›karak ulafl›labilecek öne ç›kan
bulgular ve bu bulgulara iliflkin yorumlar ilerleyen bölümde
mevcuttur.

Elde edilen veriler incelendi¤inde belediye kütüphanelerinin
%9,9’unun (79) yaflamboyu ö¤renme etkinli¤i oldu¤u
görülmektedir. Yaflamboyu ö¤renme etkinli¤i olan
kütüphanelerde yer alan etkinlikler kullan›c›lar için verilen
e¤itimler, kurslar, düzenlenen çal›fltaylar, konferanslar,
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Kategori Aç›klama s %

9,9

3,1

11,4

14,2

4,7

1,7

41,9

100

Yaflamboyu ö¤renme etkinli¤i var.
E¤itim, kurs, çal›fltay, konferans, atölye, söylefli,
etüt etkinli¤i, vb.

Yaflamboyu ö¤renme etkinli¤i olma olas›l›¤›
var.
Etkin ve fark›ndal›¤› yüksek bir kütüphane

Yaflamboyu ö¤renme etkinli¤i oldu¤una dair iz
yok.
Belediye web sitesinde kütüphane hakk›nda
bilgi var.

Yaflamboyu ö¤renme etkinli¤i oldu¤una dair iz
yok.
Belediye web sitesinde kütüphane hakk›nda
çok az bilgi var

Yaflamboyu ö¤renme etkinli¤i oldu¤una dair iz
yok.
Belediye web sitesinde kütüphane hakk›nda
bilgi yok.
‹nternet arac›l›¤›yla kütüphane hakk›nda bilgiye
eriflmek mümkün

Yaflamboyu ö¤renme etkinli¤i oldu¤una dair iz
yok.
Belediye web sitesinde kütüphane hakk›nda
bilgi yok.

Kütüphanenin varl›¤›na dair ufak izler var.
Kütüphane hakk›nda herhangi bir bilgiye
ulafl›lam›yor

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Kategori 5

Kategori 6

Kategori 7

Toplam

79

25

91

114

38

14

336

801



atölyeler, söylefliler ve etüt etkinlikleri olarak çeflitlilik
göstermektedir. Baz› etkinliklerin niteliklerine iliflkin soru
iflaretleri olsa da yaflamboyu ö¤renmeyi akla getirecek her
türlü hareketlilik yaflamboyu ö¤renme etkinli¤i olarak kabul
edilmifltir. Söz konusu etkinliklerin türü, say›s›, s›kl›¤›, niteli¤i
ve benzeri unsurlar ayr› bir araflt›rma olarak ele al›nmal›d›r.

Belediye kütüphanelerinin %3,1’inde (25) ise bu tür etkinliklere
dair bilgi var olmamakla birlikte hem hizmet tan›mlar› hem
de etkinlik çeflitlilikleri aç›s›ndan bu kütüphaneler yaflamboyu
ö¤renme etkinlikleri konusunda ola¤an flüpheli olarak kabul
edilmifltir. Kategori 2 olarak ele al›nan bu kütüphanelerin
hizmet tan›mlar› ve söylemleri incelendi¤inde en az›ndan
yaflamboyu ö¤renme hakk›nda fark›ndal›¤a sahip olduklar›
görülmektedir. Örne¤in; bir Kültür Merkezi’ne ait web sitesinde
kültür merkezine iliflkin flöyle bir ifade bulunmaktad›r;

“içerisinde gösteri salonlar›, meslek edindirme kurslar›, e¤itime
destek merkezi, kütüphane, konservatuvar ve gençlik merke-
ziyle halk›n ihtiyaçlar›na 7 gün 24 saat hizmet veriyor.”

Bu ifade söz konu merkezde yer alan kütüphanenin
hizmetlerine iliflkin do¤rudan bir bilgi içermese de kültür
merkezi bünyesinde yaflamboyu ö¤renme etkinlikleri
düzenlendi¤ine dair ipuçlar› bar›nd›rmaktad›r. Söz konusu
merkezin yapt›¤› yaflamboyu ö¤renme etkinliklerine iliflkin
daha fazla bilgiye ise ulafl›lamam›flt›r.

Yine baflka bir kütüphanenin web sitesinde kurulufl amac›
aç›klan›rken “halk›n bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi”
ifadesine yer verilmifltir. Bu ifade de kütüphanenin e¤itim
faaliyetleriyle ilgili fark›ndal›¤›na iflaret eden bir ipucu
niteli¤indedir. Benzer flekilde bu kütüphanenin paylafl›lan
etkinlikleri aras›nda da yaflamboyu ö¤renmeyle iliflkilen-
dirilebilecek bir örne¤e rastlanmam›flt›r. Her iki örnekte bahsi
geçen kütüphaneler Kategori 2 içinde de¤erlendirilmifltir.

Tablo 2 incelendi¤inde göze çarpan ikinci önemli bulgu,
belediye kütüphanelerinin yaklafl›k yar›s›na iliflkin herhangi
bir bilgiye ulafl›lam›yor olufludur. Araflt›rman›n s›n›rl›l›¤›
dahilinde bu kütüphanelerin tamam›n›n kapal› ya da ifllemiyor
oldu¤unu söylemek mümkün olmasa da günümüzde bir
kuruma ait internette herhangi bir bilgiye ulafl›lam›yor oluflu
o kurumun neredeyse ifllevsiz oldu¤u fleklinde yorumlanabilir.
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Özellikle bütün belediyelerin resmi web sitesinin var oldu¤u
ve web sitesinde o belediyeye iliflkin onlarca duyuru, haber
vs. oldu¤u düflünülürse aktif bir kütüphaneye iliflkin hiçbir
ize rastlamama ihtimali oldukça düflüktür. Kategori 7’de yer
alan, ulafl›lamayan kütüphaneler ayr›nt›l› olarak incelendi¤inde
baflka bir durum daha dikkat çekmektedir. Bu kütüphanelerden
%89’u (299) belediyelere devredilen neredeyse ifllevsiz
durumdaki halk kütüphaneleridir. Bu veriler göstermektedir
ki kaynak s›k›nt›s› yüzünden zor durumda olan halk
kütüphanelerinin belediyelere devredilmesi de bu kütüphaneler
ad›na bir çözüm olmam›flt›r. Bu durum daha genifl perspektifte
ele al›nmas› ve tart›fl›lmas› gereken bir konudur.

Tablo 2’de, Kategori 3 olarak nitelendirilen kütüphaneler,
belediyelerin kütüphaneleri bir hizmet alan› olarak görmeleri
aç›s›ndan önemlidir. Bu kategoride yer alan 91 kütüphane
(%13,1) ba¤l› oldu¤u belediye taraf›ndan bir hizmet olarak
ifade edilmekte ve belediye web sitesinde hizmetler kategorisi
alt›nda kendine yer bulmaktad›r. Kütüphaneleri bir hizmet
alan› olarak gören belediyelerin gerekli çal›flmalar sonras›nda
kütüphanelere daha fazla ilgi gösterece¤i ve kütüphane
hizmetlerinin say›s›n›/çeflitlili¤ini art›raca¤› düflünülebilir. Söz
konusu bu potansiyel hem kütüphaneci istihdam› hem de
kütüphanelerin sayg›nl›¤› aç›s›ndan önem arz etmektedir.

Özellikle listede yer alan kütüphanelerin yar›s›na dair bilgi
bulunamad›¤› göz önüne al›n›rsa kategori 1 ve 2’de yer alan
kütüphane say›s›n›n (104) az›msanmamas› gerekir. Bu bulgu,
çal›fl›r durumda oldu¤u varsay›lan belediye kütüphanelerinin
yaklafl›k %29’unun yaflamboyu ö¤renmeye iliflkin etkinlik
yapt›¤› veya fark›ndal›¤› oldu¤u fleklinde de yorumlanabilir.
Kategori 3’de yer alan kütüphanelerin potansiyeli de
düflünüldü¤ünde bu oran %54 civar›na yükselmektedir. Ancak
bu iyimser yaklafl›m kategori 1 ve 2’deki kütüphanelerin
illere göre da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda gölgelenmektedir (Tablo
3 ve Tablo 4).
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Tablo 3 ve Tablo 4’de de görülece¤i gibi kategori 1 ve 2’deki
kütüphanelerin illere göre da¤›l›m› homojen bir yap›
göstermemektedir. ‹l baz›nda düflünüldü¤ünde yaln›zca 4-
5 ildeki belediyelerin kütüphaneler ve kütüphanelerin
yaflamboyu ö¤renme konusunda etkin oldu¤u görülmektedir.
Tablo 3’te yer alan veriler yaflamboyu ö¤renme etkinli¤i olan
belediye kütüphanelerin yar›s›n›n (%49,4) ‹stanbul’da,  büyük
ço¤unlu¤unun (%78,5) ise Marmara bölgesinde bulundu¤unu
göstermektedir. Kategori 1 ve 2’nin birlikte al›nd›¤› Tablo
4’te de benzer bir durum söz konusudur (‹stanbul %46,2,
Marmara Bölgesi %73,1). Düflündürücü olan bir baflka nokta
3 büyük flehirden ‹zmir ve Ankara’n›n Tablo 3’te kendine
yer bulamamas›, Tablo 4’de ise alt s›ralarda yer almas›d›r.
Söz konusu iki ilde yer alan belediyelerin hizmetle sorumlu
oldu¤u nüfus yo¤unlu¤u düflünüldü¤ünde bu durum belediye
kütüphanecili¤i alan›nda ciddi bir eksikli¤e karfl›l›k gelmektedir.

Sonuç ve Tart›flma

Çal›flma bulgular› belediye kütüphanecili¤i ve belediye
kütüphanelerinde yaflamboyu ö¤renme etkinli¤i anlam›nda
genel resmin çok parlak olmad›¤›n› göstermektedir. Ancak
bu durum sadece yaflamboyu ö¤renme özelinde ele
al›nmamal›d›r. Ço¤u belediye kütüphanesi ya hiç ifllemiyor
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‹l s %

‹stanbul 39 49,4

Kocaeli 17 21,5

Bursa 6 7,6

Eskiflehir 5 6,3

Diyarbak›r 3 3,8

Antalya 2 2,5

Manisa 2 2,5

Di¤er 5 6,3

Toplam 79 100

Tablo 3.
Yaflamboyu ö¤renme
etkinli¤i olan belediye
kütüphanelerinin
illere göre da¤›l›m›

‹l s %

‹stanbul 48 46,2

Kocaeli 18 17,3

Bursa 10 9,6

Eskiflehir 5 4,8

Antalya 4 3,8

Diyarbak›r 3 2,9

Ankara 2 1,9

Bolu 2 1,9

Manisa 2 1,9

Di¤er 10 9,6

Toplam 104 100

Tablo 4.
Yaflamboyu ö¤renme etkinli¤i
olan ve olmas› muhtemel
belediye kütüphanelerinin illere
göre da¤›l›m›



durumdad›r ya da sadece temel kütüphanecilik iflleviyle ve
k›s›tl› kaynaklarla varl›¤›n› sürdürmektedir. Oysa girifl
bölümünde de vurguland›¤› gibi kütüphane hizmetleri
belediyeler aç›s›ndan halka do¤rudan ulaflmak için önemli
bir f›rsatt›r. Bu hizmetlerin çeflitlenmesi ise daha fazla kifliyle
bu hizmetlerin buluflturulmas› anlam›na gelecektir. Bu
ba¤lamda belediye kütüphanecili¤i ve bir hizmet çeflidi olarak
yaflamboyu ö¤renme etkinlikleri üzerine daha fazla
çal›fl›lmal›d›r. Bu çal›flmalar belediyelerin, kütüphanecilerin
ve alandaki araflt›rmac›lar›n iflbirli¤i ile gerçekleflirse ve proje
odakl› olursa k›sa ve orta vadede olumlu sonuçlar al›nacakt›r.

Türkiye geneline bak›ld›¤›nda tablo çok iç aç›c› olmamakla
birlikte baz› belediyelerin yapt›¤› çal›flmalar umut verici
görülmektedir. Özellikle ‹stanbul ve Bursa gibi illerde bulunan
belediye kütüphanelerinin yapt›¤› çal›flmalar di¤er belediyeler
için örnek teflkil edecek niteliktedir. Önemli olan zamanla
bu örneklerin say›s›n›n art›r›lmas› ve di¤er illerdeki belediyelere
de yay›lmas›d›r. Sevindirici olan, say›s› az olmakla birlikte
niteli¤i ve hizmet çeflitlili¤i yüksek belediye kütüphanelerinin
var olmas›d›r. Bu kütüphaneler iyi incelenip yapt›klar›
çal›flmalar ve sa¤lad›klar› etki görünür/paylafl›labilir hale
getirilirse yay›l›m çok daha h›zl› ve kolay olacakt›r.

Yaflamboyu ö¤renme etkinlikleri özelinde bak›ld›¤›nda
belediye kütüphanelerinin bunu bir hizmet çeflidi olarak
kabul ettiklerine dair izlenimler elde etmek mümkündür. fiu
an ifllemiyor oldu¤u varsay›lan belediye kütüphaneleri d›flar›da
tutuldu¤unda her 5 kütüphaneden 1’nin yaflamboyu ö¤renme
etkinli¤i gerçeklefltirdi¤i görülmektedir. Belediyelerin
kütüphane hizmetlerine bak›fl aç›lar› da bir de¤iflken olarak
ele al›nd›¤›nda çal›fl›r durumdaki belediye kütüphanelerinin
yar›s›ndan fazlas›n›n yaflamboyu ö¤renme etkinli¤i
gerçeklefltirmeye yatk›n oldu¤u söylenebilir. Kütüphane
hizmetlerini önemseyen belediyelerin yaflamboyu ö¤renmeye
iliflkin fark›ndal›klar› art›r›l›rsa ve bu belediyelere baflar›l›
örnekler sunulursa etkin ve yenilikçi kütüphane say›s›
artacakt›r.

Belediye kütüphanelerinde gerçeklefltirilen yaflamboyu
ö¤renme etkinliklerinin tür ve nitelikleri de ayr› bir tart›flma
konusudur. Bu çal›flma kapsam›nda tespit edilen etkinlik
türleri e¤itim, kurs, çal›fltay, konferans, atölye, söylefli ve etüt
etkinlikleri fleklindedir. Çal›flman›n temel amac›n›n genel
durumu ortaya koymak olmas› sebebiyle yaflamboyu ö¤renme
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etkinliklerinin nitelikleri üzerinde durulmam›flt›r. Kütüphaneler
taraf›ndan bu etkinliklerin yap›ld›¤›na dair paylafl›lan resim,
video, duyuru, haber, bilgi ve benzeri bütün içerikler birer
kan›t olarak kabul edilmifltir. Belediye kütüphanelerinde ne
tür etkinlikler gerçeklefltirildi¤i, bu etkinliklerin say›s›, hangi
s›kl›kta yap›ld›¤›, etkinliklere kaç kiflinin kat›ld›¤›, hedef
kitlesi, etkisinin ne oldu¤u gibi sorular cevap bulmas› önem
arz eden sorulard›r ve araflt›r›lmal›d›r. Bu sorulara cevap
verebilecek nitelikte bulgulara sahip araflt›rmalar di¤er belediye
kütüphaneleri için de yol gösterici olacakt›r.

Farkl› belediyelerin bünyesinde hizmet vermekte olan kültür
merkezi ve bilgi evi gibi yap›lar belediye kütüphanecili¤i
aç›s›ndan önemli bir model olarak düflünülebilir. Özellikle
kültür merkezleri, belediye ve kütüphane kurumlar›n›n
kesiflti¤i alan olarak dikkat çekmektedir. Bu yap›lar, ifllevi
de¤iflen, içinde farkl› hizmetleri bar›nd›rmas› gerektirdi¤i
söylenen ve yaflam merkezi haline gelmesi beklenen yeni
nesil kütüphanelerle benzer özellikler tafl›maktad›r. Hatta bu
tür belediye kütüphaneleri gerekli iyilefltirme ve gelifltirmeler
yap›lmas› kayd›yla tüm halk kütüphaneleri için model haline
gelebilir. Bu sayede ba¤l› oldu¤u kurumdan ba¤›ms›z olarak
kütüphaneler kullan›c›lar›n daha çok u¤rad›¤›, zaman geçirdi¤i
ve keyif ald›¤› sosyal mekânlara dönüflebilir. Kültür merkezi
modeli belediye kütüphanecili¤inin yayg›nlaflmas›n› sa¤layacak
ve kütüphaneler için dönüflüm imkân› yaratacak bir yap›
olarak dikkat çekmektedir. Bu model üzerine ayr›ca
düflünülmeli ve model daha genifl perspektifte tart›fl›lmal›d›r.

Sonuç olarak, bu çal›flman›n belediyelerin yaflam boyu
ö¤renme etkinliklerinin say›s›n›n ve niteli¤inin art›r›lmas›na
yönelik çal›flmalara temel oluflturmas› beklenmektedir. Benzer
çal›flmalar›n say›s›n›n artmas› belediye kütüphanecili¤i
alan›ndaki geliflmelerin h›z›n› ve niteli¤ini art›raca¤›
düflünülmektedir.
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Öz

Bu çal›flmada, halk›n kültür ve okuma düzeyini yükseltmek
ve kent belle¤ini canl› tutmak ad›na belediyelerin kültürel
faaliyetleri kapsam›nda kütüphane ve bilgi hizmetleri konusu
Çank›r› Belediyesi özelinde ele al›nm›flt›r. Belediye’nin
hâlihaz›rda yürütmekte oldu¤u hizmetlerin takdir edilen ve
aksayan yönleri de¤erlendirildikten sonra, bu hizmetlerin
gelifltirilmesi konusunda tespit ve önerilerde bulunulmufltur.
Bu ba¤lamda, Çank›r› Belediyesi’nin okumay› sevdirme ve
kütüphane kullan›m›n› yayg›nlaflt›rma amac›yla yürüttü¤ü
“Tren, Uçak ve Gemi Kütüphaneleri” projeleri tan›t›lm›fl,
Belediyenin e¤itime katk› sa¤lama ad›na il genelinde açm›fl
oldu¤u “Z Kütüphaneler” ile Dr. R›fk› Kamil Urga Çank›r›
Araflt›rmalar› Merkezi bünyesinde oluflturulan kütüphane
ile ilgili bilgiler verilmifltir.

Çal›flman›n sonucunda Çank›r› Belediyesi özelinde ülkemiz
yerel yönetimlerinin kütüphane ve bilgi hizmetlerine yönelik
de¤erlendirmeler yap›lm›fl, sonuçlar ortaya konmufl ve bu
hizmetlerin ça¤›n gerektirdi¤i nitelik ve nicelikte olmas› için
yap›lmas› gerekenlere iliflkin öneriler gelifltirilmifltir.

Anahtar Kelimeler: Belediye kütüphaneleri, belediyelerin
kütüphane ve bilgi hizmetleri, kent kütüphaneleri, flehir
kütüphaneleri, Çank›r› Belediyesi.
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Girifl

Geliflmifl toplumlar›n en önemli özellikleri kamu hizmetlerini
yerine getirmektir, diyen Y›lmaz (2009, s.9), kamu hizmeti
kavram›n› “devletin veya kamu tüzel kiflilerinin toplumun
ortak ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için yürüttükleri düzenli
faaliyetler” fleklinde tan›mlam›flt›r. Bir toplumun de¤erlerine
ve gereksinimlerine yönelik düzenli olarak yürütülen kamu
hizmetleri, geliflmifl toplumun inflas›nda önemli etkenlerdendir.

Devletin ya da kamu tüzel kurulufllar›n›n yürütmekle yükümlü
oldu¤u kamu hizmetlerinin içerisinde, somut getirisi
olmamas›na karfl›n ülke geliflmiflli¤ine katk› anlam›nda katma
de¤eri en yüksek olan› kültürel ve sosyal hizmetlerdir.
Toplumsal yaflam içinde kültürel hizmetleri ve getirileri kent
olabilmenin hem ön koflulu hem de sonucudur. Kentlerin
yönetiminden sorumlu belediyelerin yönetsel yap›s›nda,
kültürel ifllerden sorumlu birimlerin varl›¤› da bu koflulun
bir yans›mas›d›r. Burada önemli olan kültürel ifller kapsam›n›n
halk›n ve kentin geliflimine en üst düzeyde katk› sa¤lama
ad›na nas›l alg›land›¤› ve yürütüldü¤üdür. Bilgi toplumu
olman›n ulusal kalk›nma planlar› hedefleri aras›nda yüksek
sesle dile getirildi¤i günümüzde, ülkenin yönetsel yap›s›
içinde seçilmiflli¤in ve özerkli¤in sa¤lad›¤› avantaj ile
belediyeler, yürütecekleri planl› ve sürekli bilgi ve kültür
hizmetleri ile bilgi toplumunun inflas›nda yönetsel yap›n›n
amiral gemisi konumundad›rlar. Kültür ve bilgi hizmetlerinin
en somut göstergesi ise halk›n eflit, serbest ve ücretsiz olarak
hizmet ald›klar› yerler olan kütüphanelerdir. Geliflmifl ülke
kentlerindeki simgesel kütüphane binalar› ve buralarda halk›n
her kesimine yönelik verilen bilgi hizmetleri konunun
öneminin dünden bugüne yans›mas›d›r. Toplumun bilgi ve
kültür düzeyinin yükseltilmesi ad›na belediyelerin planl›,
kapsaml› ve sürekli kütüphane ve bilgi hizmetleri sunmas›
kent olabilmesi ile de yak›ndan iliflkilidir.

Çal›flman›n Amac›, Kapsam› ve Yöntemi

Çal›flman›n amac›, belediyelerin kültürel hizmetleri kapsam›nda
kütüphane ve bilgi hizmetlerinde fark›ndal›k oluflturabilme
ad›na Çank›r› Belediyesi kütüphane ve bilgi hizmetlerini
takdir edilecek ve aksayan yönleriyle tan›tmak, bilgi
toplumunun inflas›nda belediyelerin bilgi hizmetlerini
gelifltirmesine yönelik tespit ve öneriler sunmakt›r. Ülkemizde
halk kütüphanelerinin belediyelere devredilmesi tart›flmas›
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ile birlikte düflünüldü¤ünde, belediyelerin bu sorumlulu¤u
ne ölçüde yürütebileceklerine iliflkin ipuçlar›n›n elde edilmesi,
kütüphanelerin idari anlamdaki statü de¤ifliminin getirileri
ve olumsuzluklar› da çal›flman›n ikincil amac›d›r.

Çal›flma 88.5381  kiflilik merkez nüfusu ile ülkemizin en
küçük illerinden Çank›r›’da, Belediye’nin verdi¤i kütüphane
ve bilgi hizmetleri ile s›n›rland›r›lm›flt›r. Çal›flmam›z›n bafllang›ç
noktas› Belediyenin, flehrin çeflitli yerlerindeki ilan panolar›ndan
duyurdu¤u “Çank›r› Kütüphaneler fiehri Oluyor” slogan›
olmufltur. Bu ba¤lamda belediyenin kitaba ve kütüphaneye
dikkat çekmek, okumay› sevdirmek ve kütüphane kullan›m›n›
yayg›nlaflt›rmak amac›yla “fiziksel tematik kütüphane”
kapsam›nda yürüttü¤ü “tren, uçak ve gemi kütüphane”
projeleri orijinal düflünce olarak dikkat çekmektedir. Popülarite
anlam›nda ülkemiz için ilk ve tek olan bu kütüphane
projelerinin örnek olmas› ad›na tan›nmas› ve tan›t›lmas› da
çal›flman›n önemini art›rmaktad›r. Yerel yönetimlerin yarat›c›
kütüphane hizmetleri ba¤lam›nda çekim gücü olarak
kütüphane binas› olgusuna yönelik bu de¤iflik yaklafl›m, hiç
flüphesiz okumaya ve kütüphane kullan›m›na teflvik için
olumlu örnek oluflturmaktad›r. Yan› s›ra Belediye’nin ilin
baz› okullar›nda “z-kütüphane” ad› ile kütüphaneler kurmas›
ve Dr. R›fk› Kamil Urga Çank›r› Araflt›rmalar› Merkezi
bünyesinde oluflturulan kütüphanenin “kent kütüphanesi”
düflüncesinin bir yans›mas› olmas›, Çank›r› Belediyesi
kütüphane hizmetlerinin araflt›r›lmas›nda di¤er nedenlerdir.

Çal›flma, mevcut durumu saptamaya yönelik olmas›ndan
betimleme yöntemi ile yap›lm›flt›r. Belediyenin kütüphane
hizmetleriyle ilgilenen Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü ile
yüz yüze görüflmeler yap›l›p kütüphane ve bilgi hizmetlerine
iliflkin bilgiler elde edilmifltir. Ayr›ca kütüphane hizmetleri
kapsam›nda yürütülen faaliyetlere iliflkin yaz›l› ve görsel
belgeler de temin edilmifltir. Belediyenin kütüphane kurma
konusundaki ümit verici yaklafl›mlar›n›n, bu kütüphanelerde
hizmetlerin profesyonelce ve kal›c› olarak yürütülmesini
sa¤layacak olan meslek mezunu kütüphanecilerin istihdam
edilmesi konusunda olmad›¤› da yap›lan görüflmelerde
anlafl›lm›flt›r.
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Çank›r› Tarihi

Çank›r› kenti, bat›da antik dönemde Bithynia (Bitinya),
do¤uda ise Pontus diye isimlendirilen bölgeler aras›nda yer
alan Paflagonya Bölgesinde bulunmaktad›r. M.Ö 3. yüzy›lda
Grek ve Roma dönemlerinde yaflam›fl olan çok yönlü bilim
adam› Eratosthenes taraf›ndan belgelenmifl olan antik ismi
Gangra’d›r. Bu isim Kang›r› veya Kangar› biçimindeki
telaffuzuyla Osmanl› döneminde de korunmufltur. Buna
karfl›n antik bir Luvi ismi olan "Gangra" halk etimolojisine
uygun olarak (halk›n anlayamad›¤› isimlere kendi dilinde bir
anlam vermeye çal›flmas›) “çan” ve “k›r›k” kelimeleri kul-
lan›larak Çank›r› haline dönüfltürülmüfltür (‹bifl, 2016, s. 1).

Bölgenin ilk halklar›n›n Hattiler, Luviler ve Arzavalilar gibi
Küçük Asya halklar› oldu¤u bilinmektedir (Kent Rehberi/Tarihi,
2016). Çank›r›’da Helenistik ve Erken Roma Dönemi’ne ait
11 adet yerleflim ve Nekropol alan› tespit edilmifltir. Bu
alanlardan üçünün (Çank›r› Kalesi, Kurmalar Antik Yerleflimi,
Antonioplis (Ayd›nlar Köyü)) lokalizasyon çal›flmalar›
tamamlanm›flt›r (‹bifl, 2016, s.8).

Çank›r› ile ilgili yaz›l› bilgiler Büyük ‹skender’in ölümü ile
bafllar. Bu dönemde Anadolu, Büyük ‹skender'in generalleri
taraf›ndan bölünmüfltür ve Paflagonya bölgesi krallar›n
baflkenti oldu¤u için Gangra yeni Paflagonya eyaletinin idare
merkezi olarak kalm›flt›r. Gangra flehri komflu kentler ile
mümkün olan her alanda rekabet etmifltir. Kendi sikkelerini
basm›fl ve bu sikkeleri kendi unvanlar›n› tan›tmak için
kullanm›flt›r. Bu sikkelerin baz›lar›nda “Paflagonya'n›n en
eski flehri” ve “tanr›lar›n oca¤›” ibareleri yer almaktad›r.

Tar›msal bak›mdan da hayli verimli arazilere sahip Gangra’da
Bizans döneminde iflletilen tuz ma¤aralar› yörenin endüstriyel
aç›dan merkez olmas›n› sa¤lam›flt›r (‹bifl, 2016, s.9).
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M.S. 7. yüzy›l›n bafl›nda Sasani istilas›na u¤ram›fl olan kent,
Hükümdar Hüsrevpezir’in bölgeyi zapt etmesiyle ‹ran idaresine
geçmifltir. Emeviler döneminde Halife Süleyman taraf›ndan
ele geçirilen flehir, sonras›nda yeniden Bizansl›lar›n eline
geçmifltir (‹bifl, 2016, s.10).

1071’de bafllayan Türk fütuhat› ile Süleyman fiah’›n
komutanlar›ndan Kara Tekin taraf›ndan Bizansl›lardan al›nan
flehir süratle Türkleflmifl ve k›sa sürede Türk hâkimiyetinin
en güçlü bölgelerinden biri olmufltur. Anadolu Selçuklular›n
zay›flamas› ile birlikte ortaya ç›kan beylikler döneminde
Candaro¤ullar›n›n idaresine geçmifltir. Ankara Savafl›’ndan
(1402) sonra Çank›r› ve Kastamonu civar› Timur taraf›ndan
Candaro¤ullar›na verilmifltir. Osmanl› ‹mparatorlu¤u kurul-
duktan sonra da Çelebi Mehmet döneminde Candaro¤ullar›n›n
Osmanl›’ya itaatlerini bildirmesiyle flehir Osmanl› idaresine
geçmifltir. Osmanl›’ya sadakatle ba¤l› olan Kas›m Bey’in 1464
y›l›ndaki ölümünden sonra Çank›r›, Osmanl› yönetim
kademisinde Anadolu Eyaleti’ne ba¤l› bir sancak haline
gelmifltir (‹bifl, 2016, s.12-14).

Çank›r› ili ‹ç Anadolu ile Karadeniz Bölgeleri aras›nda bir
geçifl kufla¤› üzerindedir. Ekonomisi tar›m ve hayvanc›l›¤a
dayanan kentin yüzölçümü 7.490 km2’dir (Kuter, 2007, s.
71). ‹lin topraklar›n›n bir k›sm› ‹ç Anadolu Bölgesinde, bir
k›sm› da Karadeniz Bölgesinde olmas› nedeniyle iklim, toprak
ve bitki örtüsü gibi fiziki co¤rafya özelikleri aç›s›ndan oldu¤u
kadar, bu flartlar alt›nda flekillenmifl olan befleri ve ekonomik
co¤rafya özellikleri aç›s›ndan da geçifl bölgesi özelli¤i
göstermektedir (‹bret, 2003, s.55).
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2 Çank›r› Valili¤i, «Say›larla Çank›r›», 9 May›s 2016 tarihinde http://www.cankiri.gov.tr/sayilarla-cankiri adresinden
eriflildi.
3 Çank›r› Belediyesi, ‘vizyon-misyon’, 9 May›s 2016 tarihinde http://www.cankiri.bel.tr/sayfa-454/vizyonumuz-
misyonumuz.php adresinden eriflildi.
4 Çank›r› Belediyesi, ‘vizyon-misyon’, 9 May›s 2016 tarihinde http://www.cankiri.bel.tr/sayfa-454/vizyonumuz-
misyonumuz.php adresinden eriflildi.

180.945 kifli ile nüfus bak›m›ndan Türkiye’nin en küçük
yedinci ili olan Çank›r› kentinin merkez nüfusu da 88.538’dir
(Türkiye ‹statistik Kurumu, 2015). Okuma yazma oran›n›n
%94 oldu¤u ilde toplam 166 okul ve 1.644 derslikte, 1.983
ö¤retmen 27.914 ö¤renciye e¤itim vermektedir. Derslik bafl›na
düflen ö¤renci say›s›n›n tüm ö¤retim kademelerinde yaklafl›k
17 olmas› e¤itim olanaklar› aç›s›ndan olumlu bir duruma
iflaret etmektedir. ‹lde yaklafl›k 13.000 ö¤rencinin yüksek-
ö¤retim gördü¤ü bir üniversite vard›r.2
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Çank›r› Belediyesi Kültür ve E¤itim Hizmetleri

Vizyonunu; “Çank›r›’y› modernli¤in, tarih ve kültür ile bir
arada yafland›¤›, herkesin içinde yaflamaktan gurur duydu¤u,
tarih, kültür, turizm, spor ve e¤itim alan›nda önemli bir
merkez haline getirme” amac› ile “insana hizmet” anlay›fl›n›
ilke edinmifl bir belediye olarak hizmetlerini dürüstlük,
kat›l›mc›l›k, sorumluluk, eflitlik ilkeleri çerçevesinde vermek”
olarak ifade eden3 Çank›r› Belediyesi’nin en büyük dezavantaj›,
hiç flüphesiz küçük bir il olmas›ndan kaynaklanan olanak
s›n›rl›l›¤›d›r. Bunun yan›nda büyükflehir karmaflas›ndan
kaynaklanan sorunlarla u¤raflmama ve Baflkent’e olan fiziksel
yak›nl›¤› Belediyenin güçlü yanlar› olarak de¤erlendirilebilir.
‹fade edilen vizyon çerçevesinde her türlü hizmette oldu¤u
gibi kültür ve e¤itim hizmetlerinde de vatandafllar aras›nda
hiçbir ayr›m yapmaks›z›n, eflit, dürüst ve faydal› hizmet
sunma ilkeleriyle halk-belediye iflbirli¤i içinde kaynaklar›n
etkin kullan›m›n› da misyon edinmifltir.4

Belediye bünyesinde kültür ve e¤itim hizmetleri belediye
baflkan yard›mc›s›na ba¤l› “Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü”
ad› ile müdürlük düzeyinde yürütülmektedir. Buraya ba¤l›
baflka bir birim de belediyenin okullara yönelik her türlü
katk›lar›n› yürütmekte, yan› s›ra “Z Kütüphane” ad› ve
tamamen belediyenin deste¤iyle kurulan kütüphanelerin
aç›lmas›, ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› ve sürdürülebilirli¤inin
takibini yapmaktad›r. Kütüphane ve bilgi hizmetlerinin,
Türkiye’deki pek çok belediyede oldu¤u gibi Çank›r›
Belediyesinde de ayr› bir birim ile de¤il kültür ve sosyal ifller
müdürlü¤ü bünyesinde yürütüldü¤ü görülmektedir.



Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü ile yap›lan görüflmelerde,
kültür ve e¤itim hizmetlerinin planlanmas› ve gerçeklefl-
tirilmesindeki öncelikli amac›n her türlü kültür ve sanat
faaliyetlerine, eserlerine destek vermek, farkl› sanat dallar›nda
sergiler açmak ve yar›flmalar yapmak, düflünsel faaliyetler
kapsam›nda konferans ve paneller düzenlemek, böylece
Çank›r› halk›n›n kültürel ve sosyal yönden geliflimini
en üst düzeyde desteklemek oldu¤u ifade edilmifltir.

Çank›r› Belediyesi Kütüphane Hizmetleri

Çal›flman›n bafl›nda da anlat›ld›¤› gibi, ç›k›fl noktas› “Çank›r›
Kütüphaneler fiehri Oluyor” slogan›yla flehrin çeflitli
bölgelerindeki ilan panolar›ndan duyurulan afifller olmufltur.
Çank›r›’n›n çehresini de¤ifltirecek “18 ayda 18 proje” kap-
sam›nda yer alan “Tren, Uçak ve Gemi Kütüphaneleri”
projeleri özellikle çocuklar için kitap okumay› cazip hale
getirmek, kütüphane kullan›m›n› art›rmak ad›na haz›rlanm›fl
ilginç kütüphane projeleri olarak oldukça dikkat çekicidir.
Bu kütüphanelere bak›ld›¤›nda “fiziksel tema kütüphanesi”
olma özelli¤i tafl›d›klar› görülmektedir. Derme ve fiziksel
alan aç›s›ndan s›n›rl› olan bu kütüphanelerin gerçek amac›n›n,
baflta çocuklar olmak üzere tüm Çank›r› halk›n›n okumaya,
kitaba ve kütüphaneye olan ilgisini art›rmak oldu¤u aç›kt›r.
Tematik kütüphanelere gösterilen ra¤bet, daha kapsaml› ve
ifllevsel kütüphanelerin Belediye eliyle aç›lmas›na girdi
oluflturacakt›r. Nitekim esas amac›n daha kapsaml›
kütüphaneler oldu¤u ve planlama aflamas›nda olan bir kültür
merkezinde kapsaml› bir kütüphanenin hizmete sunulaca¤›
bilgisi yetkililerle yap›lan görüflmelerde paylafl›lan bilgiler
aras›ndad›r. Afla¤›da ülkemizde fiziksel tema aç›s›ndan ilk
ve tek özelli¤i tafl›yan kütüphanelere iliflkin bilgiler yer
almaktad›r.
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fiekil 2. Tren Kütüphanesi’ne ait d›fl görünüm.



Tren Kütüphanesi

Tren Kütüphanesi TCDD’den kiralanan bir lokomotif ve iki
vagondan oluflmaktad›r. Çank›r›’n›n simgesi olan buharl›
trenin Cer Atölyesinde iç ve d›fl montaj› yap›larak Ankara-
Kastamonu yolu üzerindeki ‹stiklal Yolu mevkiine kurulumu
yap›lm›fl ve 52. Kütüphane Haftas› etkinlikleri kapsam›nda
resmi aç›l›fl› gerçeklefltirilmifltir.

Gençlere ve çocuklara okuma al›flkanl›¤› kazand›rmak ve
de¤iflik mekânlarda kitap okumay› sevdirmek ad›na bafllat›lan
projenin ilk ad›m› olan ve oldukça ilgi gören tren kütüphanesi
projesi, Türkiye’de de bu anlamda ilk olma özelli¤i tafl›maktad›r.
Tren kütüphanesini günde ortalama 169 ö¤renci ziyaret
etmektedir. Mekân anlam›nda dar bir alana sahip olan
kütüphanede yaklafl›k olarak 700 civar›nda kitap bulun-
maktad›r. Kütüphane dermesi özellikle Milli E¤itim
Bakanl›¤›’n›n tavsiye etti¤i kitaplar ile Belediye’nin okullara
kurdu¤u Z kütüphaneler için sat›n ald›¤› e¤itici ve popüler
eserlerden oluflmaktad›r. Kütüphanede henüz kitap ödünç
verme ifllemleri yürütülememesine karfl›n ö¤renciler vagonlar
içerisinde oluflturulan çal›flma alanlar›nda kitap okuyup, ödev
ve araflt›rmalar›n› rahatl›kla yapabilmektedirler. Kütüphane
yaln›zca okuma ve araflt›rma yapma amaçl› bir mekân
olmas›n›n ötesinde, çocuklar›n kütüphane kullan›m›n› teflvik
etmeyi art›r›c› pek çok e¤itsel ve kültürel etkinliklere de
(örne¤in; mandala yar›flmas›, kuklalarla masal anlat›m›, sesli
kitap, vb.) ev sahipli¤i yapmaktad›r.

Kütüphane dermesine iliflkin basit bibliyografik kay›tlar bir
tablolama program›nda oluflturulmas›na karfl›n profesyonel
bir kütüphane yaz›l›m› kullan›lmam›flt›r. Yetkililerin ve
kütüphane çal›flanlar›n›n bu konuda bilgisinin olmamas›
dikkat çekicidir.

Kütüphanede biri sürekli, üçü dönüflümlü olmak üzere toplam
dört belediye personeli görevlendirilmifltir. Mesleki formasyona
sahip kütüphanecinin görevlendirilmemifl olmas› ve bunun
da ötesinde yetkililer taraf›ndan bunun bir gereksinim olarak
düflünülmemesi, projenin amaçlanan hedefine ulaflmas›n›n
önündeki en büyük engel olarak de¤erlendirilebilir 5.
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fiekil 3. Tren Kütüphanesi’nin iç görünümü

Uçak Kütüphanesi

Üçlü kütüphane projesinin ikinci aya¤› olan “Uçak Kütüphane”
için Türk Hava Yollar› filosunda uçufl ömrünü tamamlayan
Airbus A300 tipi ve 375 yolcu kapasiteli bir uçak 275 bin
liraya sat›n al›nm›flt›r. ‹stanbul’dan befl parça halinde yaklafl›k
bir gün süren zorlu bir nakliye sürecinden sonra Çank›r›’ya
ulaflan uça¤›n birlefltirme, iç ve d›fl montaj ifllemleri belediyenin
öz imkânlar›yla yap›lm›flt›r. Uçak kütüphanenin iç tasar›m›nda
belediyenin okullara kurdu¤u Z kütüphanelerdeki tecrübe-
lerinin yans›mas› rahatl›kla gözlenebilmektedir Yap›lan
görüflmelerde uça¤›n iç mekân›n›n fiziksel olarak kütüphane
ortam›na dönüfltürülmesi yaklafl›k 100 bin liraya mal oldu¤u
belirtilmifltir.1
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1 Uçak Kütüphanesi’ne iliflkin bilgiler Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü’nün ba¤l› bulundu¤u Belediye Baflkan
Yard›mc›s› Say›n Muharrem Ovac›kl› ile 19 Nisan 2016 tarihinde yap›lan yüz yüze görüflmeler neticesinde
elde edilmifltir.

fiekil 4. Tren Kütüphanesi’nin iç görünümü



Kütüphane, flehir merkezinin d›fl›nda kalan, ancak çok az
say›daki mesire yerlerinin en büyü¤ü olmas› nedeniyle halk
taraf›ndan yo¤un talebin oldu¤u, içinde piknik ve spor alanlar›
bar›nd›ran bir park›n hemen yan› bafl›nda konumland›r›lm›flt›r.
Kütüphanenin konum olarak halk›n bofl zamanlar›n› de¤er-
lendirdi¤i bir alan›n yak›n›nda yer almas› ve ilgi çekici bir
yap› halinde olmas› kütüphanenin zaman içinde kullan›m›n›
art›racak etkenlerdendir. ‹ç tefriflat› tamamlanmas›na karfl›n,
henüz resmi aç›l›fl› tamamlanmayan kütüphanenin çevre
düzenlemesi ve hizmet verecek dermenin teminine yönelik
çal›flmalar devam etmektedir. Yap›lan görüflmede, burada
görev alacak personelin de Belediyenin kendi içinden ilgili
personelin görevlendirilmesi biçiminde düflünüldü¤ü ifade
edilmifl, ancak bilgi ve belge yönetimi mezunu kiflilerin görev
almas›n›n önemli oldu¤u ve gelecekte mutlaka profesyonel
personelin istihdam›na iliflkin giriflimlerin olaca¤› gerçe¤i de
dile getirilmifltir.

fiekil 5. Uçak Kütüphanesi’nin iç görünümü.

Gemi Kütüphanesi

Tematik kütüphane projesi kapsam›ndaki son aya¤› olan
Gemi Kütüphanesi için Kastamonu Üniversitesi Deniz ve
Liman ‹flletmecili¤i Bölümü ile görüflmeler tamamlanm›fl
olup, 27 metre boyunda ve 9 metre eninde, toplamda 243
metrekare olacak bir geminin inflas› için antlaflma imzalanm›fl
ve yap›m› halen devam etmektedir. ‹nflas› tamamland›ktan
sonra, geminin uçak kütüphanesinin yak›n›ndaki park›n
içerisinde oluflturulacak yapay gölete yerlefltirilmesi
planlanmaktad›r.2 Belediye yetkilileri taraf›ndan üçlü projenin
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en önemli aya¤› olarak belirtilen Gemi Kütüphanesinin,
denize k›y›s› olmayan bir ilde görsel aç›dan çekim gücünün
yüksek olaca¤› tart›fl›lmaz bir mekânda verilecek olan bilgi
ve kültürel hizmetlere olan ra¤beti art›raca¤› da kesindir.
Çank›r› Belediyesi’nin orijinal ve yarat›c› kültür ve bilgi
hizmetleri olarak de¤erlendirilebilecek ve henüz ilk aya¤›
tamamlanm›fl olan “fiziksel tematik kütüphaneler” yan›nda
özellikle e¤itim kurulufllar›na vermifl oldu¤u kütüphane
deste¤i de önemlidir. Bu kapsamda Belediye, Milli E¤itim
Bakanl›¤›’n›n yürütmekte oldu¤u Z-kütüphaneler projesine
paralel bir düflünce ve ayn› adla 25 farkl› okula kütüphane
kurmufltur.

Z-Kütüphaneler

Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n bafllatt›¤› Z-kütüphane projesinden
esinlenerek belediyenin kendi çabalar›yla okullara Z-kütüphane
ad› alt›nda kütüphaneler kurulmaya bafllanm›flt›r. Milli E¤itim
Bakanl›¤›’n›n flehir baz›nda açt›¤› 600’e yak›n Z-kütüphane
ile k›yasland›¤›nda, sadece Çank›r› genelinde belediyenin
açt›¤› 25 okul kütüphanesi oldukça dikkat çekicidir.
Belediyenin bu kütüphanelerinden baz›lar›na Çank›r› Karatekin
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü de kitap ba¤›fl›
deste¤i vermifltir. Ayr›ca bu kütüphanelerin baz›lar›na
kütüphane otomasyon program›n›n kurulmas› ve kitaplar›n
katalog kay›tlar›n›n bu programa kaydedilmesi de Bölüm
ö¤rencilerinin sa¤lad›¤› katk›lar aras›ndad›r.
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2 Gemi Kütüphanesi’ne iliflkin bilgiler Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü’nün ba¤l› bulundu¤u Belediye Baflkan
Yard›mc›s› Say›n Muharrem Ovac›kl› ile 19 Nisan 2016 tarihinde yap›lan yüz yüze görüflmeler neticesinde
elde edilmifltir.

fiekil 6. Z Kütüphane kurulan okullardan birine ait görünüm.



Z-kütüphanelerin mobilya ve di¤er iç tefriflat›n›n Milli E¤itim
Bakanl›¤›’n›n projesi ile bütünleflik olmas› ad›na Bakanl›¤›n
sa¤lay›c› firmas›yla irtibat kurulmufl, ancak maliyetin oldukça
yüksek olmas› Belediyeyi kendi imkânlar›n› kullanmaya
yöneltmifltir. Sonuçta mobilya ve di¤er iç tefriflat malzemeleri
belediyenin kendi atölyelerinde yapt›r›larak kütüphanelere
kazand›r›lm›flt›r 3.

Çank›r› Belediyesi’nin kütüphane ve bilgi hizmetleri
kapsam›nda ele al›nmas› gereken bir baflka giriflimi de,
kurulufl amac›, yürüttü¤ü hizmetler ve hedefleri aç›s›ndan
kent belle¤inin nüvesini oluflturan bir araflt›rma merkezi ve
burada oluflturulan kütüphanedir. Afla¤›da bu araflt›rma
merkezine iliflkin bilgiler verilmifltir.

Dr. R›fk› Kamil Urga Çank›r› Araflt›rmalar› Merkezi

Araflt›rma Merkezinin yer ald›¤› bina, flehrin merkezinde
bulunan ve Kurtulufl Savafl› y›llar›nda cephede yaralanan
askerlerin tedavi edildi¤i eski bir hastane binas›d›r. Binan›n
restorasyonu Belediye taraf›ndan 2005 y›l›nda tamamlanm›flt›r.
26 A¤ustos 2005 tarihinde Çank›r› ve çevre illerde yaflay›p
kent tarihi ve kültürü üzerine araflt›rma yapan 32 araflt›rmac›
bir araya getirilip Çank›r› Araflt›rmalar› Platformu, devam›nda
da bu üyeler aras›ndan Çank›r› Araflt›rmalar› Merkezi’nin
yönetim kurulu oluflturulmufltur. Araflt›rma Merkezi 31.08.2005
tarih ve 25 Say›l› Baflkanl›k Makam› oluru ile resmen kurulmufl
ve Atatürk’ün özel doktorlu¤unu yapan Çank›r›l› Dr. R›fat
Kamil Urga’n›n ismi verilmifltir.

Dr. R›fk› Kamil Urga Çank›r› Araflt›rmalar› Merkezi’nin kurulufl
amac› ve planlanan/yürütülen faaliyetler, kent kütüphanesi
oluflturulmas› düflüncesine iflaret etmesi aç›s›ndan önemlidir.
Bu ba¤lamda merkezin genel amaçlar› ise flu flekildedir:

• Çank›r› ile ilgili tarihi ve kültürel çal›flmalar yapmak,
çal›flmalar› desteklemek, bunlar› çeflitli iletiflim ve
yay›n organlar› arac›l›¤›yla paylaflmak,

• Çank›r› kültürünün ve geleneklerinin yaflat›lmas›na
katk› sa¤lamak,

• Çank›r› kültürel miras›n› ortaya ç›karmak,
• ‹lgili konuda tarihi, kültürel ve araflt›rma kurumlar›

ile iflbirli¤i yapmak
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• Ulusal ve uluslararas› etkinlikler, programlar, 
seminerler, sempozyumlar, paneller, konferanslar
düzenlemek ve desteklemek,

• Çank›r› tarihi, kültürü ve gelenekleri ile ilgili her 
tür kaynak ve belgeleri toplamak, bunlar› bilimsel
yöntemlerle düzenlemek, incelemek, oluflturulmas›
planlanan Çank›r› ‹htisas Kütüphanesinde hizmete
sunmak,

• Yerel tarih aç›s›ndan halk›n ve araflt›rmac›lar›n 
yararlanabilece¤i yerler (müze, kütüphane, araflt›rma
ofisleri, park, an›t, vb.) oluflturmakt›r (Beflirli ve 
Softa, 2010, s.159).

Araflt›rma merkezinde Çank›r›’ya iliflkin 30 binin üzerinde
belge yer almaktad›r. fiu an için merkezde belge toplamas›
ve düzenlenmesi yap›lmaktad›r. Gönüllülük esas›na göre
çal›fl›lan merkezde, oluflturulan yönetim kurulu henüz düzenli
aral›klarla çal›flamamakta ve bu da merkezin planlad›¤›
faaliyetlerin aksamas›na neden olmaktad›r. Merkezin
gerçeklefltirdi¤i ve hedefledi¤i hizmetler flunlard›r:

• Sözlü Tarih Çal›flmas›: Tarihi, kültürel, edebi ve 
akademik sohbet toplant›lar›,

• Yerel Tarih Yar›flmalar›: «Haydi Liseliler Tarih 
yazal›m» bafll›¤› ile ödüllü yar›flma,

• Sözlü Tarih Treni Projesi: Çank›r› Belediyesi Gençlik
Merkezi Projesi desteklenmifl, Türkiye çap›nda 80
projede ilk ona girmifl, Habitat ve Yerel Gündem’den
destek alm›fl,

• Proje De¤erlendirme Çal›flmalar›: Çank›r› merkezli
makale ve eserler incelenerek uygun görülenlere
maddi destek,

• Kitap Bas›m Çal›flmalar›: Çank›r› tarihi, kültürü ve
gelenekleri ile ilgili kitaplar›n bas›lmas›,

• Çank›r› kültürel miras›n› koruyucu çal›flmalar (Beflirli
ve Softa, 2010, s.160-161).

Kurulufl amac›nda belirtilen ve yürütülen çal›flmalara bakarak
merkezin bir kent kütüphanesinin nüvesini oluflturdu¤u
söylenebilir. Profesyonel bir yönlendirme merkezin kent
kütüphanesine dönüflmesinde önemli bir katk› sa¤layacakt›r.
Görüflülen birimden sorumlu belediye baflkan yard›mc›s› da
bunu sözlü olarak ifade etmifl ve Çank›r› Karatekin Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü de bu anlamda her türlü
deste¤e aç›k oldu¤unu belirtmifltir.
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4  Belediye Kanunu, say› 5393, kabul tarihi 3.7.2005, T.C. Resmi Gazete, 13.7.2005, say› 25874.

Sonuç ve De¤erlendirme

Belediyeler, demokratik yönetim yap›s›nda “seçilmifl” olman›n
sa¤lad›¤› ayr›cal›k, idari yap›lanma ve bütçe kullan›m›
konusunda da görece serbestlik nedeniyle kamu hizmetleri
sunmada avantajl› kurulufllard›r. Ülkemizde 5393 Say›l›
Belediye Kanununa4 göre belediyeler; “Belde sakinlerinin
mahallî müflterek nitelikteki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere
kurulan ve karar organ› seçmenler taraf›ndan seçilerek
oluflturulan, idarî ve malî özerkli¤e sahip kamu tüzel kiflisi”dir.
S›n›rl› hedef kitleye yönelik nitelikli hizmetler ba¤lam›nda
e¤itim, kültür ve sosyal hizmetler belediyelerin asli ve katma
de¤er anlam›nda önemli hizmetleri aras›ndad›r. Kütüphane
ve bilgi hizmetleri ise kültür ve e¤itim hizmetlerinin en önemli
unsurunu oluflturmaktad›r.

Çal›flmada ülkemizde belediyelerin kültür ve bilgi hizmetleri
ba¤lam›nda iyi örnek olarak Çank›r› Belediyesi kütüphane
ve bilgi hizmetleri ele al›nm›flt›r. Çank›r› Belediyesi k›s›tl›
kaynaklar›na ra¤men ülkemiz için ilk ve tek olma özelli¤i
tafl›yan üç önemli proje üretmifltir. fiehir merkezinin çeflitli
yerlerine kütüphane olarak hizmet verecek olan tren, uçak
ve gemi konulmas› biçimindeki bu proje Belediyenin okuma
ve kütüphaneye verdi¤i önemin bir yans›mas› olarak
de¤erlendirilebilir. Fiziksel tematik kütüphane düflüncesinin
yans›mas› proje, “dikkat çekme” ve “özendirme” yönüyle
oldukça orijinal giriflimlerdir. Bu giriflimler kütüphanelerin
halkla iliflkiler ve tan›t›m› faaliyetleri ba¤lam›nda da iyi
örnekler aras›nda gösterilebilir. Tema Kütüphanelerin mekânsal
s›n›rl›l›¤› dermenin ve kullan›c›n›n say›s›n› do¤rudan
etkilemekte ve «k›s›tl›l›k» en baflat olumsuzluk olarak dikkat
çekmektedir.  Ancak proje kütüphanelerin amac›n›n halk›n
okuma al›flkanl›¤› ve araflt›rma merak›n› canl› tutmak üzerine
odakland›¤›ndan, bu kütüphaneler belediyenin konuyla ilgili
heyecan›n›n yans›mas›, gelecekte kapsaml› ve ifllevsel
kütüphaneler için bafllang›ç noktas› olarak de¤erlendirilebilir.
Buna karfl›n, gelecekteki kapsaml› kütüphaneler için bafllang›ç
heyecan›n›n kütüphanelerin iflleyifl sürecine de yans›t›lmas›
gerekmektedir. Bu ba¤lamda popüler ve çekici bu kütüphane
giriflimlerinin ve hizmetlerinin «profesyonel» gözle planlanmas›
ve gerçeklefltirilmesi son derece önemlidir. Dermenin
seçiminden düzenlenmesine ve hizmete sunulmas›nda mesleki
e¤itim alm›fl «bilgi profesyonelleri» görevlendirilmelidir.
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Tema kütüphanelerde kitap ödünç verme gibi geleneksel
hizmetler yan›nda kitap okumay› özendirici, okuma al›fl-
kanl›¤›n› teflvik edici çeflitli faaliyetlerin gerçeklefltiriliyor
olmas›, “ifllevsel ve yaflayan kütüphaneler” düflüncesi ad›na
ümit vericidir. Bu tür faaliyetlerin çeflit ve s›kl›k olarak
art›r›lmas› belediye kütüphanelerinin merkezi yönetim
kütüphanelerine alternatif mekânlar olmas› ile de yak›ndan
iliflkilidir.

Çank›r› Belediyesi, tema kütüphaneleri projesi ile merkezi
yönetim halk kütüphanesi hizmetlerini desteklerken, okullara
kurmufl oldu¤u Z-kütüphaneler ile de bu konuda esas
sorumluk sahibi olan Milli E¤itim Bakanl›¤›na, dolay›s›yla da
ülkenin milli e¤itim sistemine katk› sa¤lamaktad›r. Okullarda
aç›lan Z-kütüphaneler bölge halk› ve e¤itimciler taraf›ndan
memnuniyetle karfl›lanmaktad›r. Aç›lan Z-kütüphanelerin
hem mekân tefriflat›, hem teknik donan›mlar› hem de dermesi
tamamen belediye taraf›ndan karfl›lanmakta, sürdürülebilirli¤i
yine belediye taraf›ndan takip edilmektedir. Okul kütüphanesi
düflüncesi ve uygulamas› bak›m›ndan son derece geri noktada
olunan ülkemizde, belediyeler taraf›ndan okullarda kurulan
kütüphaneler, kurulufl ve iflleyifl kanununda da belirtilen,
belediyelerin e¤itimin niteli¤ine do¤rudan katk› sa¤lamas›n›n
somut örne¤i olarak de¤erlendirilebilir.

Çank›r› Belediyesinin kültür ve bilgi hizmetleri ba¤lam›nda
de¤erlendirilmesi gereken bir di¤er giriflim de Dr. R›fk› Kamil
Urga Çank›r› Araflt›rmalar› Merkezi’dir. Amaç ve hedefler
ba¤lam›nda Merkez, kent kütüphanesi/arflivinin düflünsel
nüvesi anlam›nda de¤erlendirilebilir. Nitekim bu düflüncenin
nihai ad›m› olarak da kent kütüphanesi düflüncesi belediyenin
uzun vadeli planlar› aras›nda yer almaktad›r. Bu konuda
profesyonel deste¤e olan ihtiyaç bilinmekte ve dile
getirilmektedir. Çank›r› Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge
Yönetimi Bölümü, kent düzeyinde kütüphane ve bilgi
hizmetlerinin profesyonel bak›flla planlanmas›nda önemli bir
paydaflt›r ve belediye de bunu böyle görmektedir.

Belediyeler, yönetsel serbestlik ve bütçe harcama konusunda
avantajl› kurumlard›r. Kültür, e¤itim ve bilgi hizmetleri
belediyelerin asli görevleri aras›nda yer almas› bir yana, kent
olabilme ve geliflmifl olma ba¤lam›nda olmazsa olmaz
hizmetlerdendir. Ülkemizde kütüphane hizmetleri büyük
ölçüde Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Kütüphaneler ve Yay›mlar
Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› kurumlar arac›l›¤› ile yürütül-
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mektedir. Merkezi yönetimin do¤as›ndan kaynaklanan hantal
yap›, hizmetlerin planlanmas› ve yürütülmesinde merkeze
ba¤l›l›k halk kütüphanelerinin önündeki en büyük engeldir.
Bu ba¤lamda yüksek sesle dile getirilen halk kütüphanelerinin
belediyelere devredilmesi düflüncesi, belediyelerin yönetimsel
ayr›cal›¤› ve iyi örneklerle birlikte düflünüldü¤ünde oldukça
heyecan vericidir. Ancak, iyi örneklere sahip belediyelerin
bile bu konuda bilgi ve tecrübe eksikli¤i oldu¤u gerçe¤i de
göz ard› edilmemelidir. Nitekim Çank›r› Belediyesi için maddi
anlamda oldukça büyük külfet anlam›na gelen tematik
kütüphane projeleri, personel istihdam› konusundaki s›radanl›k
ile ifllevsellik ve sürdürülebilirlik konusunda endifleler
do¤urmaktad›r. Profesyonel bak›fl genel geçer kural olarak
temellerin sa¤lam at›lmas› ve kal›c›l›k aç›s›ndan olmazsa
olmazd›r. Bu nedenle, ülkemiz için kütüphane hizmetleri
sisteminin idari yap›lanmas›ndan daha öncelikli olan konu,
sistemin profesyonel bir bak›flla, zaman›n ruhuna uygun,
planl› ve programl› olarak yap›land›r›lmas›d›r.
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Öz

Bu çal›flma, Ayd›n ili ve ilçelerinde, kütüphane hizmeti veren
belediyeleri saptamak, kütüphane hizmeti veren belediyelerin
kütüphane hizmetlerini, kütüphanelerin durumlar›n› ve
çal›flma koflullar›n› de¤erlendirmek, kütüphane hizmeti
vermeyen belediyelerin neden bu hizmeti veremediklerini
saptamak amac›yla yap›lm›flt›r. Bu çerçevede Ayd›n
Büyükflehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin Kültür
Müdürlükleriyle görüflmeler yap›lm›flt›r.

6 Aral›k 2012 tarih ve 28489 say›l› Resmi Gazete’de
yay›nlanan 6360 say›l› On Dört ‹lde Büyükflehir Belediyesi
ve Yirmi Yedi ‹lçe Kurulmas› ile Baz› Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Kanun ile Ayd›n ‹l Belediyesi, 30 Mart 2014 yerel seçimleri
sonras›nda Büyükflehir Belediyesi olarak hizmet vermeye
bafllam›flt›r. Büyükflehir Belediyesinin yan› s›ra ilde on yedi
ilçe belediyesi hizmet vermektedir.  Çal›flma kapsam›nda
görüflmeyi kabul eden bir Büyükflehir Belediyesi, on üç ilçe
belediyesinin kültür müdürlü¤ü, kültür ve sosyal ifller
müdürlü¤ü, bu müdürlüklerin olmad›¤› belediyelerde yaz›
iflleri müdürlükleri ile görüflülmüfltür.

Çal›flmada betimleme ve içerik analizi yöntemi ile görüflme
tekni¤i kullan›lm›flt›r. Araflt›rman›n verileri on alt› aç›k uçlu
sorudan oluflan görüflme formu ile toplanm›flt›r.

Çal›flmada elde edilen veriler, ilgili birimler ile 21 Aral›k
2015 - 22 fiubat 2016 tarihleri aras›nda gerçekleflen görüflme
sonuçlar›na dayanmaktad›r. Elde edilen sonuçlara göre,
sadece iki ilçe belediyesinin “Semtevi” veya “Kültürevi” olarak
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Girifl

Belediyeler halk e¤itiminde ve kent kültürünü gelifltirmede
önemli rollere sahiptir. Onlar, böyle bir yaklafl›mdan hareket
ederek toplum e¤itimi, kültür hizmetlerini yürütme ve
gelifltirme anlay›fl› kapsam›nda üzerine düflen görevi yerine
getirmelidir. Halk kütüphaneleri yerel nitelikli kurulufllard›r
ve dünyada ço¤unlukla yerel yönetimlerin temeli olarak ifade
edilen belediyeler taraf›ndan hizmet vermektedir. Türkiye’de
halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri uzun süredir
gündemde olmakla birlikte, bu çal›flmada daha çok Ayd›n
il ve ilçeleri kapsam›nda belediyelerin kütüphane hizmetleri
üzerine durulmufltur. Türkiye’de belediyeler taraf›ndan verilen
kütüphane hizmetlerinin iyi örnekleri mevcuttur, ancak
Ayd›n’daki belediyeler taraf›ndan verilen “kütüphane hizmeti”
kitapl›ktan öteye geçmemektedir. Ayd›n il ve ilçe
belediyelerinde kütüphane hizmetinin verilmesiyle ilgili genel
görüfl ise, ilgili yasalarda yer alan görev ve sorumluluklar›nda
do¤rudan ve dolayl› olarak yer almas›na ra¤men, kütüphane
açma veya kütüphane hizmeti verme yetkisine sahip

adland›rd›klar› merkezlerde birkaç kitapl›ktan oluflan
“kütüphane” hizmetleri mevcuttur. Bir ilçe belediyesi ise,
kullan›lmad›¤› ve talep olmad›¤› için kitaplar›n›n e¤itim
kurumlar›na da¤›t›ld›¤›, kütüphane hizmetinin önceden
mevcut oldu¤unu belirtmifltir.

Yap›lan görüflmelere göre, belediyeler genelde, halk›n
kütüphaneyi “talep etmemesi” nedeniyle ve belediyelerin de
“oy getiren” bir yat›r›m olarak görmedikleri için plan veya
projelerinde kütüphaneye yer vermemektedir. Yap›lanmalar›
hala devam etti¤i için baflka öncelikleri bulunmakta ve
kütüphanenin olmay›fl›n› öncelikli sorun olarak görme-
mektedir. Belediyelerin kütüphanelere de yans›yan en önemli
sorunlar›, Büyükflehir Yasas› ile ilçe belediyelerin gelirlerinin
azalmas›, bütçe ve bina olarak saptanm›flt›r. Yap›lan
görüflmeler sonucunda, iyi bir planlama yap›lmadan, var
olan yap›n›n eksiklikleri düzeltilmeden ve var olan sorunlar
çözülmeden büyükflehir yap›lanmas›na geçilmesi belediyelerin
kütüphane hizmeti vermelerini olumsuz etkiledi¤i söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Ayd›n belediye kütüphaneleri, büyükflehir
belediye kütüphaneleri, belediye kanunu, büyükflehir belediye
kanunu.
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olmad›klar› yönündedir. Bu nedenle çal›flmada ilgili yasalar
incelenmifl, ilgili kiflilerle görüflmeler yap›larak, kütüphane
hizmeti verilemeyiflinin nedenleri saptanmaya çal›fl›lm›flt›r.
Bu çal›flma ile belediyelerin kütüphane hizmeti veremeyifliyle
ilgili sorunlar›n ele al›nmas›, bahsi geçen devir ifllemi aç›s›ndan
da yol gösterici olacakt›r.

Belediye Kurumu ve Tarihçesi

Belediyeler, Anayasa’n›n 127. maddesinde belirtilen yerel
yönetimlerden birisidir ve önemli bir kentsel yerel hizmet
birimleridir ve mahalli idarelerin temelidir.

3.7.2005 tarihli 5393 say›l› “Belediye Kanunu”nda belediyeler
flu flekilde tan›mlanmaktad›r:

Belde sakinlerinin mahallî müflterek nitelikteki ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak üzere kurulan ve karar organ› seçmenler
taraf›ndan seçilerek oluflturulan, idarî ve malî özerkli¤e sahip
kamu tüzel kiflisini ifade eder.

Belediyeler kurulufl, görev ve yetkileri, yerinden yönetim
ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenen ve belirli kamu
hizmetlerini yerine getiren kurulufllard›r (DPT, 2007, s. 499).

Var olufllar› antik ça¤lara kadar dayand›r›lmakta olan
belediyelerin kökenlerinin Roma ve Yunan sisteminde
“komün” olarak ifade edilmifltir. Baz› yazarlar yerel yöne-
timlerin tarihi geliflim süreci içerisinde devletle birlikte
do¤du¤unu ve devletin bir parças› halinde baz› kamu
hizmetlerini yerine getirdi¤ini savunmaktad›r (Güler, 2006,
s. 64; Nadaro¤lu, 1986, s. 18). “Belediye” terimi ise ilk kez,
1789 y›l›nda Frans›z Kurucu Meclisi’nde kullan›lm›flt›r (Keles
ve Yavuz, 1983, s.2)

Türkiye tarihinde modern yerel yönetimlerin ya da
belediyelerin kurulmas› Tanzimat Dönemi’nde (1839-1876)
gündeme gelmifl ve bu dönemde giriflilen ve faaliyetleri
günümüze kadar uzanan belediyecili¤in ilk ad›mlar› at›lm›flt›r.
Daha önceki dönemlerde sivil yap›s› bask›n olan lonca ve
vak›flar, yerel nitelikli hizmetlerin yürütülmesinde etkili
olmufllard›r. Dolay›s›yla, Türkiye’de bu anlamda köklü bir
yerel yönetim gelene¤i oluflmad›¤› rahatl›kla söylenebilir
(Ortayl›, 1974). Geleneksel Osmanl› flehir yönetimlerinden
belediyelere uzanan süreçte, 19. yy. kadar klasik idari yap›
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varl›¤›n› sürdürmüfltür. Osmanl›’da padiflah ad›na flehir
yöneticileri “Kad›”lar olmufltur. Kad›lar, adalet da¤›t›m›
görevinin yan› s›ra, flehrin güvenli¤i, vak›flar›n denetlenmesi
ve belediye hizmetlerinin görülmesini yürüten kifliydi
(Seyitdanl›o¤lu, 1995, s.85). Bugünkü anlamda Osmanl›
Devleti’nde ilk belediye (flehremaneti) 1854 tarihinde
‹stanbul’da kurulmufltur  (Seyitdanl›o¤lu, 1996, s.59).

Günümüzün belediye idaresi 5393 Say›l› Belediye Kanunu,
3.07.2005 tarihinde kabul edilmifl, 13.07.2005 Tarihli, 25874
say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.
Büyükflehir Belediyelerimiz, 5393 say›l› kanun ile (bu kanun
5216 say›l› kanuna tabi büyükflehir belediyeleri ile büyükflehir
belediyesi s›n›rlar› içindeki ilçe belediyeleri d›fl›nda kalan il
ve ilçe belediyelerini kapsamaktad›r) yönetilmektedir.
Belediyeler halka en yak›n kurufllar olarak kabul edilmektedir.
Çünkü belediyelerin üstlendikleri görevler halk›n günlük
yaflant›s›n› yak›ndan ilgilendiren sa¤l›k, temizlik, e¤lenme,
dinlenme, kültür, çevre korunmas› vb. alanlardaki ortak
ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yöneliktir. Buna göre, flehirleflme
hizmetlerinin yerine getirilmesinde ana kurulufllar olarak
nitelendirebilece¤imiz belediyeler, belli bafll› görev, yetki ve
sorumluluklar› ile yerel halk›n ortak ve medeni ihtiyaçlar›n›
karfl›lamaktad›r (Demircio¤lu, 2007, s.65). Bu nedenle,
belediyeler yerel yönetimlerin en önemli parçalar›d›r.
Belediyelerin halka en yak›n kurulufl olmalar› kamu ile
karfl›l›kl› etkileflime en çok imkan veren yönetimler olmas›n›
sa¤lar. Bu etkileflimi önemseyerek hizmet vermeleri ile daha
iyi bir yönetim sistemi oluflur.

Belediyelerin Görev ve Sorumluluklar› Kapsam›nda
Verdikleri Hizmetler

5393 say›l› kanunda belediyelerin görev ve sorumluluklar›
ekonomik ve sosyal niteliktekiler olmak üzere iki bölümde
ele al›nabilir. (Baytun, 2011, s.40). Ekonomik olarak belediyeler,
vergi, harç ve alacaklar›n› toplama, tafl›nmaz al›m, sat›m ve
kiralama iflleri yapma, borçlanma, ba¤›fl kabul etme yetkilerine
sahiptir. Her türlü servis ve toplu tas›ma araçlar›n› iflletmek,
ifllettirmek veya kiraya vermek, hizmet sat›n almaya karar
vermek ve ayr›ca beldede ekonomi ve ticaretin gelifltirilmesi
ve kay›t alt›na al›nmas› için tedbirleri alma hakk›na sahiptir.
Belediye, yerel ve halk›n ortak menfaatine uygun olmak
kayd›yla imar, su ve kanalizasyon, ulafl›m gibi kentsel alt
yap›; co¤rafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sa¤l›¤›,
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temizlik ve kat› at›k; zab›ta, itfaiye, acil yard›m, kurtarma ve
ambulans; flehir içi trafik; defin ve mezarl›klar; a¤açland›rma,
park ve yeflil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tan›t›m,
gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yard›m, nikah, meslek ve
beceri kazand›rma; ekonomi ve ticaretin gelifltirilmesi
hizmetlerini yapar veya yapt›r›r. Devlete ait her derecedeki
okul binalar›n›n inflaat› ile bak›m ve onar›m›n› yapabilir veya
yapt›rabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlar›n›
karfl›layabilir; sa¤l›kla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iflletebilir;
kültür ve tabiat varl›klar› ile tarihi dokunun ve kent tarihi
bak›m›ndan önem tafl›yan mekanlar›n ve ifllevlerinin
korunmas›n› sa¤layabilir; bu amaçla bak›m ve onar›m›n›
yapabilir, korunmas› mümkün olmayanlar› asl›na uygun
olarak yeniden infla edebilir. Spor kulüplerine destek olabilir.
G›da Bankac›l›¤› yapabilir. Nüfusu 10.000’i geçen belediyeler,
meclis karar›yla; turizm, sa¤l›k, sanayi ve ticaret yat›r›mlar›n›n
ve e¤itim kurumlar›n›n su, termal su, kanalizasyon, do¤al
gaz, yol ve ayd›nlatma gibi alt yap› çal›flmalar›n› faiz almaks›z›n
on y›la kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir
veya yapt›rabilir, bunun karfl›l›¤›nda yap›lan tesislere ortak
olabilir; sa¤l›k, e¤itim, sosyal hizmet ve turizmi gelifltirecek
projelere ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n onay› ile ücretsiz veya düflük
bir bedelle amac› d›fl›nda kullan›lmamak kayd›yla arsa tahsis
edebilir (Baytun, 2011, s.40).

Sosyal anlamda ise belediyeler, belde sakinlerinin yerel ortak
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla her türlü faaliyet ve giriflimde
bulunmak, kanunlar çerçevesinde yönetmelik ç›karmak,
yasaklar› ve standartlar› belirlemek ve uygulamak, ceza
uygulamas› yapmak, izin ve ruhsat ifllemlerini yerine getirmek,
at›klarla ilgili tesis ve yat›r›mlar› yapmak, tafl›mac›l›k, hal,
terminal, fuar alan›, mezbahane, liman ve iskele gibi tesisleri
kurmak, toplu tas›ma araçlar›n›n zaman ve güzergahlar›n›
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak,
meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit
etmek ve kanunlar›n belediyelere verdi¤i trafik düzenlemesinin
gerektirdi¤i bütün isleri yürütmek, taksi, minibüs gibi araçlar›n
tarifelerini belirlemek, kamuoyu yoklamas› yapmak, kanunlar
çerçevesinde el konulan ve geri al›nmayan her türlü ekonomik
varl›¤› ihtiyaç sahiplerine da¤›tmak gibi faaliyetler yapabilir.
(Baytun, 2011, s.40).

Yasada da belirtildi¤i üzere, belediyeler bu görev ve
sorumluluklar›n› yerine getirirken mali durumlar› ve hizmetin
ivedili¤ine göre öncelik s›ras›n› belirler.

513



Belediyenin görev ve sorumluluklar› aras›nda kültürle ilgili
faaliyetleri de bulunmaktad›r. Özellikle 5393 say›l› kanunun
14. maddesinin b f›kras›nda belirtilen (Belediye Kanunu,
2005, md. 14) “kültür ve tabiat varl›klar› ile tarihî dokunun
ve kent tarihi bak›m›ndan önem tafl›yan mekânlar›n ve
ifllevlerinin korunmas›n› sa¤layabilir” görevi daha aç›k olarak
ifade edilmifltir. Belediye Kanunu’nda kültür ile ilgili bu
faaliyetleri de di¤er görevleri gibi yerine getirmesi
gerekmektedir. Bir kültür ve e¤itim kurumu olan halk
kütüphaneleri de yerel yönetimler gibi içinde bulundu¤u
yörenin istek ve arzusunu karfl›layabilirse geliflir. ‹çiflleri
Bakanl›¤› Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü (1997, s. 45)
yerel yönetimlerin kültür ve sanat alan›nda yerine getirmesi
gereken bir görev olarak “il halk kütüphanesi, halk kitapl›klar›
ve okuma odalar› kurmak ve yönetmek” hizmetlerini halka
sunmalar› gerekti¤ini belirtmifltir.

Büyükflehir Belediyelerinin Görev ve Sorumluluklar›
Kapsam›nda Verdi¤i Hizmetler

Büyükflehir Belediye’lerinin görevleri öncelikle 5393 say›l›
kanunda tüm belediyeler için say›lm›fl görevler de dahil
olmak üzere yeni kanunda say›lan görevlerden oluflmaktad›r.
5393 say›l› kanun tüm belediyeleri içine ald›¤› için, tüm görev
yetki ve sorumluluklar›n öncelikli kayna¤› 5393 say›l› kanundur.
‹lçe belediyelerinin ifllevlerinin azalmas›na, hizmetlerinin
etkisizleflmesine ve baz› hizmetlerde gereksiz örgütlenme ve
hatta görev çak›flmalar›na neden olmas› dolay›s›yla
elefltirilmektedir (Baytun, 2011, s. 49). Ancak, Büyükflehir
Belediye’lerine 5216 say›l› kanun ile verilen görev, yetki ve
sorumluluklar ilave olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle
Büyükflehir Belediyesinin, kanunda belirtilen ve Madde 7’de
ifade edilen ve kütüphane kurumu ile dolayl› biçimde ilgili
olabilecek görev ve sorumluluklar› incelenmifltir. Buna göre
o maddeler flunlard›r (Büyükflehir Belediyesi Kanunu, 2004):

• g) Büyükflehrin bütünlü¤üne hizmet eden sosyal 
donat›lar, bölge parklar›, hayvanat bahçeleri, hayvan
bar›naklar›, kütüphane, müze, spor, dinlence, 
e¤lence ve benzeri yerleri yapmak, yapt›rmak, 
iflletmek veya ifllettirmek; gerekti¤inde amatör spor
kulüplerine malzeme vermek ve gerekli deste¤i 
sa¤lamak, amatör tak›mlar aras›nda spor 
müsabakalar› düzenlemek, yurt içi ve yurt d›fl› 
müsabakalarda üstün baflar› gösteren veya derece
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alan sporculara belediye meclis karar›yla ödül 
vermek,

• h) Gerekti¤inde sa¤l›k, e¤itim ve kültür hizmetleri
için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve 
kurulufllar›na ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin
her türlü bak›m›n›, onar›m›n› yapmak ve gerekli 
malzeme deste¤ini sa¤lamak,

• i) Kültür ve tabiat varl›klar› ile tarihî dokunun ve 
kent tarihi bak›m›ndan önem tafl›yan mekânlar›n 
ve ifllevlerinin korunmas›n› sa¤lamak, bu amaçla 
bak›m ve onar›m›n› yapmak, korunmas› mümkün
olmayanlar› asl›na uygun olarak yeniden infla etmek,

• l) Sa¤l›k merkezleri, hastaneler, gezici sa¤l›k üniteleri
ile yetiflkinler, yafll›lar, engelliler, kad›nlar, gençler
ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel 
hizmetleri yürütmek, gelifltirmek ve bu amaçla 
sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazand›rma
kurslar› açmak, iflletmek veya ifllettirmek, bu 
hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar,
meslek liseleri, kamu kurulufllar› ve sivil toplum 
örgütleri ile iflbirli¤i yapmak.

Büyükflehir belediyeleri de bir yerel yönetim birimi olarak
kendilerine verilen görev ve sorumluluklar›n› halk›n ihtiyaçlar›
do¤rultusunda yerine getirmelidir. Kütüphaneleri
ilgilendirebilecek görev ve sorumluluklar› kültürle ilgili olanlar
kapsam›nda de¤erlendirebilir. Yani “g”, “h”, “i”, “l” maddeleri
kütüphanelerini ilgilendirebilecek maddelerdir. Ayr›ca
Büyükflehir Belediye Kanunu’nda do¤rudan kütüphane ad›n›n
geçti¤i bir madde de bulunmaktad›r (g). Kanunda da belirtildi¤i
gibi kütüphane kurmak, iflletmek, kültür hizmeti kapsam›na
giren kütüphaneler için bina yapmak, bak›m, onar›m vb.
isleriyle ilgilenmek, sosyal ve kültür hizmeti olarak kütüphane
hizmetlerini de yürütmesi ve gelifltirmesi gerekmektedir.

Belediyelerin Kütüphane Hizmetleri

Belediyelerin ve Büyükflehir belediyelerinin özellikle görev
ve sorumluluklar›nda yerel yönetim idarelerinin eski yasalar›nda
oldu¤u gibi, her bir idarenin kütüphane hizmetlerine yönelik
yetki ve sorumluluklar›n›n aç›kça ortaya konulmad›¤›
görülmektedir. Ancak “dolayl› olarak” kütüphane hizmetlerine
yönelik ifadeler vard›r. “Do¤rudan” kütüphane kurma ve
gelifltirmeye yönelik görev ve sorumluluklar Belediye
Kanunu’nun 77. maddesinde, Büyükflehir Belediye Kanunu’nun
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7. maddesinde yer almaktad›r. Bu yasalarda do¤rudan ya da
dolayl› olarak kütüphane ile ilgili maddelerin bulunmas›
yeterli de¤ildir. Bu maddelerin yürütülmesini sa¤lamak için
bir kütüphane yasas›n›n mutlaka olmas› gerekmektedir. Zaten
belediyeler, e¤itim ve kültür islerine az miktarda paralar
ay›rmakta, bu konudaki görevlerini de temel bir politikaya
ba¤l› olamadan plans›z ve amaçs›z bir flekilde gerçek-
lefltirmektedir (Geray, 1994, s. 10).

Yerel yönetimler, yerel toplulu¤un ortak gereksinimlerini
karfl›lamak ve sorunlar›n› çözmek için, yerel toplulu¤un
özerkli¤inden hareketle oluflan; halk›n demokrasi deneyiminin,
e¤itiminin gerçekleflti¤i kurumlard›r. Bu ba¤lamda özellikle
belediyeler, beldelerindeki kültürel ve e¤itsel etkinlikler
konusunda oldukça önemli bir yere ve konuma sahiptir. Bu
bilincin olufltu¤u belediyeler kütüphane hizmetine oldukça
önem vermektedir. Özellikle, yerel yöneticiler kütüphaneleri
bulunduklar› yörede topluma hizmetin bir arac› olarak kabul
etmektedirler (Y›lmaz ve di¤erleri, 2010, s.472). Dolay›s›yla,
belediyelerin halktan ald›¤› vergilerin yine topluma dönüflü
halka verece¤i kütüphane hizmetleri ile olmal›d›r. Bu konuda
da yeterli kütüphane hizmeti veren ülkeler iyi örnekler olarak
verilebilir; Kanada’da belediyeler do¤rudan halktan “Kütüphane
vergisi” al›rken (Wilson, 2008, s.557), Amerika’da ise
kütüphaneler “yerel emlak vergileri” ile finanse edilmektedir
(Aslan, 2009, s.172).

Belediyeler, hizmet verdi¤i halk›n okuma, kültür, bilgi
gereksinimlerini halk kütüphaneleri ile karfl›layabilir.
Campbell’in  (1988, s.75) “belediye kütüphane sistemi” olarak
ifade etti¤i bu sistem do¤rudan yerel yönetimlere dayal›
olarak verilen halk kütüphanesi sistemidir. Türkiye’de
belediyeler taraf›ndan verilen kütüphane hizmetleri
az olmakla birlikte, iyi örnekler bulunmaktad›r.

Araflt›rman›n Amac›, Kapsam› ve Yöntemi

Bu çal›flma, Ayd›n il ve ilçelerinde, kütüphane hizmeti veren
belediyeleri saptamak, kütüphane hizmeti veren belediyelerin
kütüphane hizmetlerini, kütüphanelerin durumlar›n› ve
çal›flma koflullar›n› de¤erlendirmek, kütüphane hizmeti
vermeyen belediyelerin bu hizmeti neden veremediklerini
saptamak amac›yla yap›lm›flt›r. Bu çerçevede Ayd›n Büyükflehir
Belediyesi ve ilçe belediyelerinin Kültür Müdürlükleriyle
görüflmeler yap›lm›flt›r.
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Çal›flmam›z Ayd›n ilinde 30 Mart 2014 yerel seçimler sonras›nda
“Büyükflehir” olan Büyükflehir Belediyesi ve on yedi ilçe
belediyelerini kapsamaktad›r.  Çal›flma kapsam›nda görüflmeyi
kabul eden bir Büyükflehir Belediyesi, on üç ilçe belediyesinin
kültür müdürlü¤ü, kültür ve sosyal ifller müdürlü¤ü, bu
müdürlüklerin olmad›¤› belediyelerde yaz› iflleri müdürlükleri
ile görüflülmüfltür.

Çal›flmada betimleme ve içerik analizi yöntemi ile görüflme
tekni¤i kullan›lm›flt›r. Araflt›rman›n verileri on alt› aç›k uçlu
sorudan oluflan görüflme formu ile toplanm›flt›r. Çal›flmada
elde edilen veriler, ilgili birimler ile 21 Aral›k 2015 - 22 fiubat
2016 tarihleri aras›nda gerçekleflen görüflme sonuçlar›na
dayanmaktad›r.

Bulgular ve De¤erlendirme

Mevcut durum

Görüflme yap›lan belediyelerde, flu an için tam anlam›yla bir
“kütüphane hizmeti” yoktur. Sadece iki ilçe belediyesinin
“Semtevi” veya “Kültürevi” olarak adland›rd›klar› merkezlerde
birkaç kitapl›ktan oluflan “kütüphane” hizmetleri mevcuttur.

Bir ilçe belediyesi ise, yine birkaç kitapl›ktan öteye gitmeyen
“kütüphane” dermesinin kullan›lmad›¤› ve talep olmad›¤›
için e¤itim kurumlar›na da¤›t›ld›¤›n› ifade etmifltir. Büyükflehir
Belediyesi, kütüphane kurmayla ilgili daha önce giriflimleri
oldu¤unu ancak bu giriflimlerin “proje aflamas›nda” kald›¤›n›
belirtmifl, ancak önümüzdeki dönemlerde yeniden bir proje
yapacaklar›n› ifade etmifltir. ‹lçe belediyeleri ise bugüne
kadar “kütüphane kurma” veya “kütüphane hizmeti verme”
ile ilgili giriflimleri olmad›¤›n› belirtmifltir. Gelecek dönem
planlar›nda da “kütüphane kurma veya kütüphane hizmeti
verme”ye yönelik çal›flmalar› yoktur. Sadece, semt evlerinde
yer alan kitapl›klar› bulunan belediyelerin bu kitapl›klar›n
gelifltirilmesine yönelik planlar› vard›r.

Görüflme yap›lan belediyeler her ne kadar kütüphane
hizmetleri vermeseler de genelde kütüphane hizmetlerinin
önemi ile ilgili fark›ndal›klar›n›n mevcut oldu¤u anlafl›lm›flt›r.

Öncelikle, kütüphane hizmetinin verilmesi “halka hizmet
etme” anlam›nda önemli bir unsurdur. Onlar, belediye
kütüphane hizmetlerinin özellikle halk kütüphanesinin
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olmad›¤› yerlerde verilmesi gerekti¤ini düflünmektedir. Yine,
onlara göre, hizmet götürdükleri vatandafl›n ve ö¤rencinin
“do¤ru ve güvenilir” bilgiye ulaflmalar›n› sa¤lamak, halk›n
okuma al›flkanl›¤› kazanmas›n› sa¤lamak için belediyeler
kütüphane hizmeti vermelidir. Zira, belediye kütüphaneleri
e¤itimin tamamlay›c› bir unsurudur.

Araflt›rmaya kat›lan 12 belediye, kütüphane hizmetleri
konusunda bir bilinç ya da fark›ndal›k sorunlar› olmad›¤›n›,
imkanlar›n (bütçe, bina vb) yetersiz oldu¤unu düflünürken,
iki belediye bilinç oluflmas› konusunda sorunlar› oldu¤unu
düflünmektedir.

Bütçe

Büyükflehir belediyesi hariç, ilçe belediyelerin bütçesi yap›lmas›
planlanan ifller için yetersiz olmakla birlikte kütüphane
hizmetleri için ayr›lm›fl bir bütçeleri de yoktur. Ancak,
Büyükflehir Belediyesi kütüphane kurulumuyla ilgili flu an
için bir ödenek tahsis edilmedi¤i, planlad›klar› projenin
gerçekleflmesi halinde ise gerekli ödene¤in ayr›labilece¤ini
belirtmifltir.

Araflt›rmaya kat›lan ve kültür müdürlü¤ü olan belediyelere
göre, bütçe Kültür Müdürlü¤ü’nün en önemli sorunlar›n›n
bafl›nda gelmektedir. Ayn› zamanda, kültürel etkinliklerin
gerçeklefltirilece¤i alan ve kültür merkezlerinin olmay›fl› da
di¤er önemli sorunlar olarak ifade edilmifltir. Büyükflehir
belediyesi ise yeni oluflum nedeniyle “teflkilatlanma
aflamas›nda” do¤al sorunlar›n yafland›¤›n›, bu sorunlar›n da
önem derecesinin düflük oldu¤unu dile getirmifltir.  Onlara
göre, kütüphane hizmeti verilemiyor olmas› bir sorun olarak
görülmemektedir. Çünkü kütüphane hizmetleri, kültür
müdürlü¤ünün vermesi gereken hizmetler içinde öncelik
s›ralamas› içinde yer almamaktad›r.

Personel-Kütüphaneci

Belediyelerin, kütüphane kurma ve kütüphane hizmeti verme
çal›flmalar› olmad›¤› için kütüphane hizmetinin uygun e¤itim
alm›fl personel yani kütüphaneciler taraf›ndan verilmesine
yönelik çal›flmalar› da yoktur. Yine, kurulacak bir kütüphane
olmad›¤› için standartlar›n uygulanmas›na yönelik baflvurduklar›
bir uzman da bulunmamaktad›r.
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Neden Kütüphane Hizmeti Vermedikleri Hakk›nda
Belediyelerin Görüflleri

Yap›lan görüflmeler sonucunda belediyelerde kütüphane
hizmetlerinin olmay›fl›n›n veya kütüphane hizmeti verilme-
yiflinin bafll›ca nedenleri flöyle s›ralanabilir:

• Yeni büyükflehir olmalar› nedeniyle tam anlam›yla
ve istenen düzeyde bir “büyükflehir belediyesi” 
yap›lanmas›n› tamamlayamamalar›,

• Bakanl›¤a ba¤l› bir ‹l Halk Kütüphanesinin zaten
hizmet veriyor olmas› ve okullarda kütüphanelerin
olmas›,

• ‹lçe halk kütüphanelerini “ilçelerde nüfus az oldu¤u
için” yeterli görmeleri,

• Halk›n “kütüphane kurma” veya “kütüphane hizmeti
verilmesiyle ilgili” bir talebinin olmamas›,

• Büyükflehir yasas› ile ilçe belediyelerinin gelirlerinde
azalma olmas› ve bütçelerindeki yetersizlik, 
(Araflt›rmaya kat›lan tüm ilçe belediyeleri özellikle
yap›lmas› planlanan ifller için bütçelerinin yetersiz
oldu¤unu belirtirken, büyükflehir belediyesi 
bütçelerinin yeterli oldu¤unu belirtmifltir.) Literatürde
yer alan çal›flmalar sosyal ve kültürel hizmetlerin
çeflitlili¤i ve sosyal belediyecilik faaliyetlerinin di¤er
yerel birimlere oranla Büyükflehir belediyeleri 
taraf›ndan daha yo¤un yürütülüyor olmas›n›n, 
belediyenin mali gücü ile iliflkili oldu¤unu ifade 
etmektedir (Negiz, 2011, s.339).

• Kütüphane olarak hizmet verecek bir binalar›n›n 
olmamas›,

• Özellikle ilçe belediyeleri,  5393 say›l› Belediye 
Kanunu’nda kendilerine “kütüphane açma yetkisi”
verilmedi¤ini ifade etmektedir.

Belediyelerin ço¤u, kütüphane hizmeti veremeyifllerinde
bina, bütçe gibi engeller bulundu¤unu, zamanla bütçe ve
bina ile ilgili sorunlar›n afl›labilece¤ini de belirtmektedir.
Ancak, as›l neden olarak, onlar, “halktan hiçbir zaman talep
gelmedi¤ini”, “halk›n okumaya ve kitaba duyars›z olmas›n›,”
ifade etmifllerdir. Bu durumda, belediyelerin kütüphane
hizmeti vermesindeki en önemli engel “halkt›r”; yani, “halk
kütüphane talep etmemektedir.” Dolay›s›yla, belediyeler,
halk›n talep etmedi¤i bir hizmeti vermenin “oy getirmeyece¤ini”
düflünmektedirler. Baz› belediyeler ise, kütüphane kurulmas›yla
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ilgili bir engel bulunmad›¤›n› ancak, “hizmetlerde önceliklerinin
farkl› oldu¤unu” ifade etmifltir ki bu öncelikler bu belediyelere
göre “oy getirecek hizmetlerdir”. Sonuç olarak, araflt›rmaya
kat›lan bütün belediyeler için “oy kayg›s›” bulundu¤u ifade
edilebilir.

Belediyelerin Kütüphane Hizmeti Verebilmeleri için
Nas›l Bir Sürecin ‹zlenmesi Gerekti¤i Hakk›ndaki
Görüflleri

Belediyelerin ço¤u, hiç kütüphane hizmeti vermeyen
belediyelerin bu hizmeti bafllatabilmesi için izlenebilecek
süreç hakk›nda temel olarak görüfl birli¤i yapt›klar› konular,
“yasal zorunluluk”, “halk›n talep etmesi” ve “fiziksel ortam-
bina”d›r.

Belediyelere göre, ilgili süreç flu flekilde olmal›d›r:

• Öncelikle, halk›n okumaya duyarl› olmas› ve 
kütüphane talebinde bulunmas›, kamuoyu yoklamas›
yap›lmal›, mevcut semt evlerindeki kitapl›klar›n 
kullan›mlar›n›n incelenmesi, ilçe halk kütüphanelerin
kullan›m durumlar›na bak›lmal›d›r.

• Güncel yönetmelikler incelenmeli ve kütüphane 
kurulmas›yla ilgili koflullar hakk›nda bilgi 
edinilmelidir.

• Konu akademisyenlere ve STK’lara dan›fl›lmal›d›r.
• Kültür Müdürlü¤ü ve Milli E¤itim Müdürlükleri’nden

destek al›nmal›d›r.
• Ayr›ca, gerekli alt yap› çal›flmalar› da yap›lmal›d›r.

Bu ba¤lamda, belediyelere ait binalar›n uygunlu¤una
bak›lmal›, yoksa yeni bina için maliyet ç›kart›lmal›d›r.

• Yeni bina yap›lmas› mümkün de¤ilse, uygun bir 
bina en az on befl y›ll›¤›na tahsis edilmelidir.

• Kütüphane hizmeti için gerekli olan malzeme, 
donan›m, tefriflat, güvenlik, sigorta, personel gibi
hususlar için bütçe oluflturulmal›d›r.

• Bu süreç do¤rudan baflkanl›¤a sunulup, kabul 
görürse belediye meclisine getirilmeli ve 
projelendirilmelidir.

Araflt›rmaya kat›lan belediyeler göre bir belediyenin kütüphane
hizmeti vermesi için sahip olmas› gereken koflullar› temelde
flöyle ifade etmifllerdir: bina-donan›ml› fiziki mekân, bütçe-
maddi destek, yasal yap›/yasal zorunluluk ve personel.
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Araflt›rmaya kat›lan 13 belediye kütüphanesi hizmetlerinin
belediyelerin kültür hizmetleri ba¤lam›nda yer almas›
gerekti¤ini savunurken, bir ilçe belediyesi,  kütüphane
hizmetlerinin belediyelerin kültür hizmetleri ba¤lam›nda yer
almamas› gerekti¤ini, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n halk
kütüphaneleri ile bu hizmeti vermesinin yeterli oldu¤unu,
kültür hizmetlerinin bu bakanl›¤›n bünyesinde verilmesi
gerekti¤ini belirtmifltir.

Araflt›rmaya kat›lan belediyeler, belediyelerde kütüphane
hizmetleri ile ilgili karar, destek ve irade “kültür hizmetlerinden
sorumlu daire baflkanl›¤›” veya “kültür ve sosyal hizmetler-
ifller müdürlü¤ü” düzeyinde olmas› gerekti¤ini belirtmifltir.

Sonuç ve Öneriler

Görüflme yap›lan belediyelerin hiç birinde kütüphane hizmeti
yoktur ve yak›n zamanda kütüphane kurma veya kütüphane
hizmeti verme konusunda çal›flmalar› da bulunmamaktad›r.

Yap›lan görüflmelere göre, halk›n kütüphaneyi “talep etme-
mesi” nedeniyle ve “oy getiren” bir yat›r›m olarak görülme-
dikleri için belediyeler plan veya projelerinde kütüphaneye
yer vermemektedir. Onlar, yap›lanmalar› hala devam etti¤i
için baflka öncelikleri bulunmakta ve kütüphanenin olmay›fl›n›
öncelikli sorun olarak görmemektedirler. Belediyelerin
kütüphanelere de yans›yan en önemli sorunlar›, Büyükflehir
Yasas› ile ilçe belediyelerin gelirlerinin azalmas›, bütçe ve
bina olarak saptanm›flt›r. Planlama yapmadan büyükflehir
olunmas› hem büyükflehir belediyesini hem ilçe belediyelerini
olumsuz olarak etkilemifltir. Hizmet binalar›n›n paylafl›mlar›n›n
henüz tamamlanmam›fl olmas› da di¤er önemli sorunlar›
aras›ndad›r. Genelde, kütüphane hizmetlerinin önemi ile
ilgili bilinç veya fark›ndal›klar› olsa da kütüphane hizmeti
vermeyi gerekli görmemektedirler.

Yap›lan görüflmeler sonucunda, iyi bir planlama yap›lmadan,
var olan yap›n›n eksiklikleri düzeltilmeden ve var olan
sorunlar çözülmeden büyükflehir yap›lanmas›na geçilmesi
belediyelerin kütüphane hizmeti vermelerini olumsuz etkiledi¤i
söylenebilir.

Özellikle, kütüphanecilik alan›ndaki sivil toplum kurulufllar›
büyükflehir belediyeleri ile di¤er belediyelere kütüphane
hizmetleri vermeleri konusunda demokratik bir bask› yapmal›,
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bu konuda onlara yol gösterici rehberler haz›rlamal› ve yine
bu konu ile ilgili bilimsel toplant›lar düzenlemelidir.
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Öz

Çocuk kütüphaneleri, çocuklar› küçük yafllarda kitap ve
kitaplar›n dünyas› ile tan›flt›ran, biliflsel becerilerini ve düfl
dünyalar›n› gelifltiren, sosyalleflmelerine zemin haz›rlayan
en önemli ortamlard›r. Çocuk kütüphanelerinin çocuklar›
kendine çekebilecek özellikte olmas› kütüphaneleri kendi
dünyalar›ndan bir yer olarak görmesi, geleceklerinde de
kütüphane kullanma al›flkanl›¤›n› gelifltirmesi bak›m›ndan
çok önemlidir. Bu çal›flmada, çocuklara yönelik kütüphane
hizmeti veren iki büyükflehir belediyesinin - Bursa ve ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi- sunmufl oldu¤u hizmetler uluslararas›
standartlar› içeren IFLA “Guidelines for Children's Library
Services” (Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri ‹çin ‹lkeler)
k›lavuzuna ba¤l› biçimde de¤erlendirilmektedir. Çal›flman›n
temel amac› söz konusu kütüphanelerin k›lavuz çerçevesinde
de¤erlendirilmesi ve gerekli hizmetleri sun(a)mayan di¤er
belediyelere örnek oluflturulmas›d›r. Çal›flma kapsam›nda
çocuk kütüphaneleri hakk›nda bilgi verilerek, belediye çocuk
kütüphaneleri ve yurtd›fl›nda belediyelerin çocuklara yönelik
sundu¤u hizmetlere örnekler verilmekte, iki büyükflehir
belediyesine uygulanan anketler ve yap›lan görüflmeler ile
elde edilen sonuçlar de¤erlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Belediye, büyük flehir belediyeleri,
belediye çocuk kütüphaneleri, Bursa, ‹stanbul.
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Girifl

Çocuklar, yetiflkinlerin minyatürü olarak görülmektedir. Ancak
onlar›n geliflimlerini sa¤layabilmeleri ve bilinçli, bilgili
yetiflkinler olabilmeleri ad›na bir tak›m gereksinimleri
bulunmaktad›r. Bu gereksinimler fizyolojik ve psikolojik
gereksinimlerdir. Psikolojik gereksinimleri;

• Sayg› duyulup sevilmesi,
• Be¤enilip onanmas›,
• Oldu¤u gibi kabul edilmesi,
• Baflar› tad› almas›,
• Özgüven duymas›,
• Kendini güven içinde duymas› (Nas, 2014, s.13).

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar› Sözleflmesine göre “18
yafl›na kadar herkes çocuk say›l›r” (B.M.- Çocuk Haklar›
Sözleflmesi).

En basit anlam›yla verilen bu tan›m, sadece çocuklu¤u yafl
olarak tan›mlam›flt›r. Peki, nedir çocuklar›n özellikleri? “Sofi’nin
Dünyas›” isimli kitap asl›nda çocu¤u en iyi biçimde anlatm›flt›r:
çocuk bir filozofa benzer; hayret etme yetene¤i çok güçlüdür,
hayata flafl›rarak bakar, tereddütsüzdür. Küçük bir çocukla
filozofun ortak yan›; ikisi de dünyaya al›flmay› beceremez,
ikisi için de dünya ak›l almaz, s›rlarla ve gizemlerle dolu bir
yerdir. (Gaarder, 2013, s.26-27).

Yaflad›¤› ve gördü¤ü her fley onun için yenidir. Biz yetiflkinler
için çok normal ve s›radan olan bir fley asl›nda onlar için
çok flafl›rt›c› bir durumdur. En basit örne¤i ile bardakla su
içmek bizim için ola¤an bir durumdur. Oysa bir çocu¤a göre
bu durum ilk kez böyle bir eylemde bulundu¤u için inan›lmaz
bir deneyimdir. Bu sebeple çocuklar yetiflkinlerden farkl›d›rlar.
Onlar›n hayat› tan›malar› ve geliflimleri için her fleyi ö¤renmeleri
gerekir. Bu ba¤lamda da onlar›n hayat›na giren her nesne,
ö¤e ve olay›n e¤itici bir önemi vard›r.

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar› Sözleflmesi, çocuklar›n hiçbir
ayr›ma tabii tutulmaks›z›n (Yafl, ›rk, cinsiyet, din, ulusal ve
kültürel geçmifl, dil, toplumsal durum,  kiflisel beceri ve
yeteneklere) her yönden geliflimleri için bilgi, materyal ve
programlara eflit koflullar alt›nda ücretsiz ve aç›k eriflim hakk›
oldu¤unu belirtmektedir (Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›
Sözleflmesi).
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Çocuk kütüphaneleri, sosyo-ekonomik durumu ne olursa
olsun, bütün çocuklara kütüphane hizmetlerinden yararlanma
olana¤› sunar. Düflük gelirli ailelerin çocuklar› krefl ve benzeri
e¤itim kurumlar›na gidememektedir. (Y›lmaz, 2007, s.293).
Sonuç olarak bu çocuklar, kendilerine yönelik kitaplarla
tan›flamamakta ve ailelerinin verece¤i e¤itimle s›n›rl›
kalmaktad›rlar. Çocuk kütüphanelerinin varl›¤› bu imkânlardan
yoksun kalan çocuklar için bir olanak sunmaktad›r. Böylece
hem yafl›t› olan çocuklarla bir arada olma flans›n› elde etmekte
hem yafl›na uygun kitaplarla tan›flabilmekte hem de geliflimi
ad›na önemli etkinliklere kat›labilme olana¤› bulmaktad›r.
Ayr›ca çocuklar›n kitab›, kütüphaneyi bilerek e¤itim hayat›na
bafllamas› ve devam etmesi, onlar›n hem gelecekteki baflar›s›n›
hem de okuyan, araflt›ran birer birey olmalar›n› etkilemektedir.

K›nal›’dan aktaran Özerdim  (1955, s.150)  ”Çocuk kütüpha-
neleri sadece kitap ve raf isteyen kurulufllar de¤ildir. Buraya
gelen çocuklar yar›n için haz›rlanacaklard›r. Onlar›
korkutmamak ve kütüphaneleri sevdirmek için pek çok fley
laz›md›r,” derken çocuk kütüphanelerinin di¤er kütüphanelere
farkla ne kadar önemli oldu¤unu dile getirmifltir. Çünkü
çocuk kütüphaneleri asl›nda “kütüphane sever” bir kuflak
yetifltirmenin anahtar rolünü üstlenmektedir.

Kütüphanelerin birer bilgi evi oldu¤unu, her türlü bilgiyi
orada bulabilece¤ini bilen, çocuklu¤unda kütüphanelerde
zaman geçirmifl bir bireyin kütüphaneler hayat›n›n bir parças›
halini almaktad›r. Çünkü o birey kütüphanelerin kokusunu
içine çekmifltir art›k ve o koku al›flkanl›¤a dönmüfltür.

Çocuk kütüphanelerinin amaçlar› IFLA rehberinde (2003,
s.7) flu flekilde aç›klanm›flt›r:

• Her bebek ve küçük çocu¤un hakk› olan 
oyuncaklar, kitaplar ve multimedyan›n bulundu¤u
bir ortam ile çocuklar, ebeveynler, bak›c›lar ve 
çocuklarla çal›flan di¤er yetiflkinler için materyal 
sa¤lamak;

• Kitap ve okuma sevgisini özendirmek için zengin
bas›l› ortam oluflturmak;

• Teknoloji kullan›m› ve multimedya becerilerinin 
geliflimine erken yaflta eriflim olana¤› sa¤lamak;

• Toplumdaki kültürel çeflitlili¤i sergileyici materyalleri
bulundurmak;
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• Bebeklerin ve küçük çocuklar›n konuflma 
geliflimlerini teflvik etmek;

• Özellikle dilsel ve etnik az›nl›klar›n, dil ve çift dil
becerilerini gelifltirmek;

• Özellikle dilsel ve etnik az›nl›klar›n, dil ve okuma
becerilerinin geliflimi için okuman›n/sesli okuman›n
önemini ailelere vb. bildirmek;

• Çocuklar›n geliflimini ve okul öncesi becerilerini 
iyilefltirmeye yönelik olarak, aileleri ve bak›c›lar› 
sesli okuma, kitaplar›n ve di¤er materyallerin 
kullan›m› konular›nda e¤itmek;

• Halk kütüphanelerindeki materyallerin ve 
kaynaklar›n yafl gruplar›na uygunlu¤u konusunda
aileleri ve bak›c›lar› bilgilendirmek;

• Çocuklara, ebeveynlerine ve bak›c›lar›na di¤er 
ailelerin ve kültürlerin sergilendi¤i öyküleri tan›tmak;

• Yaflam boyu okur-yazarl›k baflar›s›na yol açmak 
için baflar›l› kütüphane ziyaretlerini al›flkanl›k haline
getirmek;

• fiimdi ve gelecekte bebeklerin ve küçük çocuklar›n
bak›m› ve e¤itimi için, onlarla birlikte yaflayan birer
destekçi ve yol gösterici olmak;

• Çocuklar›n bak›c›lar›yla birlikte paylaflma ve 
sosyalleflme ad›na bir araya gelebilecekleri bir alan
sa¤lamak;

• Çocuklar ve aileleri için s›cak ve güvenli alanlar 
sa¤lamak” (IFLA, 2003, s.7).

Çocuk kütüphaneleri, çocuklar›n kütüphane ve kitap sevgisi
edinmeleri için önemli yerlerdir. 2000 y›l›nda halk
kütüphaneleri bünyesine al›nan çocuk kütüphanelerinin
say›s›n›n 72 oldu¤u bilinmektedir (Demircan, 2006, s. 179).

Halk kütüphanelerinin içerisinde yer alan çocuk kütüpha-
nelerinin d›fl›nda özel giriflimlerin ve belediyelerin de çocuk
kütüphaneleri bulunmaktad›r (Demircan, 2006, s.180).

Belediye Kanunu’nun 77. Maddesine göre “Belediye; sa¤l›k,
e¤itim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yard›m, kütüphane, park,
trafik ve kültür hizmetleriyle yafll›lara, kad›n ve çocuklara,
engellilere, yoksul ve düflkünlere yönelik hizmetlerin
yap›lmas›nda beldede dayan›flma ve kat›l›m› sa¤lamak,
hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimlili¤i art›rmak amac›yla
gönüllü kiflilerin kat›l›m›na yönelik programlar uygular”.
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Kanun gere¤i, kütüphane hizmetlerine yer vermesi beledi-
yelerin görev ve sorumluluklar› aras›nda belirtilmifltir. Bu
kapsamda ülkemizdeki belediyelerin birço¤u kütüphane
hizmeti sunmas›na ra¤men özellikle Büyükflehir Belediyelerinin
d›fl›nda kalan il belediyelerinde çocuk kütüphanesi örneklerine
çok az rastlanmaktad›r.

Çal›flman›n bundan sonraki bölümünde yurtd›fl›nda yer alan
Belediye çocuk kütüphanelerinin verdi¤i hizmetlere iliflkin
örnekler sunulmaktad›r.

Barselona ‹l Belediye Kütüphaneleri

Bebeklere ve 1-3 yafl aras›ndaki küçük çocuklara okuma
hizmeti sunmaktad›r. Amac› çocuklar›n çok erken yafllardan
itibaren okumaya ilgilerini uyand›rmakt›r. Çocuklar ebeveynleri
ile birlikte bu hizmetlerden yararlanabilir (IFLA, t.y., s.18).

Osaka Belediyesi Merkez Kütüphanesi

“Öykü Anlatma Befli¤i” adl› bir program sunmaktad›r. Bu
program, 5-12 ay aras› bebekler ile 12-25 ay aras› çocuklar›
kapsamaktad›r. Önceden kay›t yapt›rma koflulu ile aileler
programa dahil olabilmektedir. En fazla 15 aile programa
al›nmaktad›r. Etkileflimli tekerleme oyunlar› ve sesli resimli
kitap okuma etkinlikleri gerçeklefltirilmektedir.

Bu programa ek olarak ayda 2 kez düzenlenen “Çocuklar
ve Ebeveynler ‹çin Oyun Alan›” adl› bir program da yer
almaktad›r. Bu programa kay›t al›nmaks›z›n, gönüllüler ya
da hemflirelerin kütüphaneciler ile iflbirli¤i yaparak
gerçeklefltirdikleri ve program içerisinde ebeveynlerin küçük
çocuklar›yla tekerlemeler ve kitaplar arac›l›¤›yla nas›l etkileflim
içerisinde olacaklar› anlat›l›r. (IFLA, t.y., s.22).

Bookstart Projesi

Booktrust hay›r kurumu taraf›ndan ilk olarak Birleflik Krall›k’ta
uygulamaya konulan bu projenin amac›, bebeklere (0-12 ay)
ve küçük çocuklara (toddlers, 1-3 yafl) kitap vb. materyalleri
içeren bir çantay› ücretsiz olarak hediye etmektir. Bu sayede
hem küçük yafllarda çocuklar›n kitaplarla tan›flmalar› sa¤lanm›fl
olunacak hem de aileler ve bak›c›lar kitap ve kütüphane
konusunda bilinçlenmifl olunacakt›r. Böylelikle çocuklar›na
okuma ve kütüphaneler konusunda gerekli e¤itimi verebil-
meleri sa¤lanacakt›r.
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Paketin içeri¤inde; iki adet karton kapakl› kitap, bir adet
tekerleme kitab›, nitelikli bebek kitaplar› listesi ve kitap
önerileri, kütüphaneler hakk›nda bilgi ve kütüphane üyelik
daveti bulunmaktad›r. fiiir ya da öykü zaman› gibi resmi
olmayan etkinlikler de sunulmaktad›r.

‹ngiltere’de, 2006 y›l›ndan bu yana ek olarak iki paket türü
daha uygulanmaktad›r:

• 18 ayl›k çocuklar için “Kitaba Bafllang›ç Art›” 
(Bookstart Plus)

• 3 yafl›ndaki çocuklar için “Hazine Sand›¤›m” (My 
Bookstart Treasure Hest) (Gürbüz, 2015, s. 171-
172).

Bu proje Japonya ‘da 1,840 yerel yönetimden 597 tanesinde
uygulanmaktad›r. Buna ek olarak Urayasu Belediyesi bebekler
ve ebeveynler için kütüphanelerinde hizmet sunmaktad›r.
(IFLA, t.y., s.22)

Örneklerinde de görüldü¤ü üzere belediye kütüphaneleri
çocuklara ve ailelerine kütüphane hizmetleri ve kitap sa¤lama
ba¤lam›nda destek olabilmektedir. Belediye çocuk
kütüphanelerinin amaçlar› aras›nda okuma al›flkanl›¤›
kazand›rmak ve ailelere bu konuda rehberlik yapmak gibi
ifllevler de yer almaktad›r. Bu amaçlar› gerçeklefltirmek ad›na
hem materyal sa¤lama hem de aileleri bilinçlendirmek ad›na
projeler de yap›lmaktad›r.

Ülkemizde de çocuklara yönelik kütüphane hizmetleri sunan
Belediye kütüphaneleri bulunmaktad›r. Bu kütüphanelerin
sundu¤u hizmeti ortaya koymak ve ülkemizdeki belediye
çocuk kütüphanelerinde ne tür hizmetler sunuldu¤unu
belirlemek ad›na bu çal›flma gerçeklefltirilmifltir.

Çal›flma kapsam›nda 2 Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan
hizmete sunulan 2 çocuk kütüphanesi IFLA rehberi kapsam›nda
de¤erlendirilmifltir.

Çocuklara yönelik kütüphane hizmetlerinde, çocuklar›n bilgi
gereksinimleri, bu ba¤lamda haklar›, okuryazarl›k ve okuma
konular›nda halk kütüphanelerine uluslararas› düzeyde
rehberlik etmek üzere IFLA Çocuklar ve Genç Yetiflkinler
‹çin Kütüphaneler Bölümü (IFLA Libraries for Children and
Young Adults Section) taraf›ndan haz›rlanan (2003) “Çocuk
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Kütüphanesi Hizmetleri K›lavuzu” (Guidelines for Children’s
Libraries Services) bu çal›flmaya dayanak oluflturmaktad›r.

Çocuklara yönelik kütüphane hizmeti veren iki büyükflehir
belediyesinin sunmufl oldu¤u hizmetler bu k›lavuza ba¤l›
biçimde de¤erlendirilmekte ve bu hizmetleri sun(a)mayan
di¤er belediyelere örnek olmas› bu çal›flman›n temel amac›n›
oluflturmaktad›r.

Çocuklara yönelik kütüphane hizmeti veren iki büyükflehir
belediyesinin sunmufl oldu¤u hizmetler bu k›lavuza ba¤l›
biçimde de¤erlendirilmekte ve bu hizmetleri sun(a)mayan
di¤er belediyelere örnek olmas› bu çal›flman›n temel amac›n›
oluflturmaktad›r. Çal›flman›n hipotezi flu flekilde belirlenmifltir:

“Bursa ve ‹stanbul Büyükflehir Belediyesine ait çocuk kütüp-
haneleri, a¤›rl›kl› olarak bu konuda haz›rlanm›fl IFLA stan-
dartlar›na uygun flekilde hizmet sunmaktad›r.”

Çal›flmada yöntem ve veri toplama teknikleri olarak, literatüre
dayal› yöntem ile Bursa ile ‹stanbul Büyükflehir Belediyelerinde
yer alan çocuk kütüphanelerine uygulanan anketler
kullan›lm›flt›r. Anketler kütüphane sorumlular›na gönderilmifl
olup kütüphaneler hakk›nda genel bilgiler almak amaçlanm›flt›r.

Bursa Büyükflehir Belediyesi

Bursa Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan hizmete sunulan 5
farkl› kütüphane bulunmaktad›r. Bunlar:

• Bursa Büyükflehir Belediyesi fiehir Kütüphanesi
• fiehbenderler Kona¤› Kütüphanesi
• Lala fiahin Pafla Çocuk Kütüphanesi
• Han›mlar Lokali Kütüphanesi
• Ali Pafla Oyuncak Kütüphanesi (Kütüphanelerimiz,

2016).

Hizmete sunulan 5 kütüphane içerisinde çocuklara özel olan
tek kütüphane; Lala fiahin Pafla Çocuk Kütüphanesi konumuz
gere¤i tercih edilmifltir.

Eski eserlerin restore edilerek halk›n kullan›m›na aç›lmas›n›n
büyük önem tafl›d›¤›n› ön gören Bursa Büyükflehir Belediyesi;
han, hamam, medrese gibi yap›lar› yeniden düzenleyerek
kullan›labilir hale getirmektedir. Bu flekilde hem tarihi yap›lar›n
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ayakta kald›¤› hem de kullan›ma aç›larak kentin tarihi
dokusunu oluflturuldu¤una inan›lmaktad›r. Lala fiahin Pafla
Çocuk Kütüphanesi olarak kullan›lan yap›, Rumeli Beylerbeyi
Lala fiahin Pafla taraf›ndan 1339 y›l›nda yapt›r›lm›flt›r.
Cumhuriyetin ilk y›llar›na kadar e¤itim hizmeti verilen
medrese, 2009-2010 y›llar›nda restore edilmifl ve kütüphane
olarak hizmete sunulmufltur (Lala fiahin Pafla Çocuk Kütüp-
hanesi, 2016).

fiekil 1. Lala fiahin Pafla Kütüphanesi

Kütüphane ile yap›lan görüflme sonucunda kütüphane
koleksiyonun 4417 oldu¤u, ayr›ca koleksiyon içerisinde
oyuncaklar›n da yer ald›¤› bilgisi elde edilmifltir.

Kütüphane web sayfas›nda, belediye baflkan› ise kütüphanenin
okuma salonu, çocuk oyun odas› ve internet odas›ndan
olufltu¤unu belirtmifltir. Ayr›ca kütüphanenin 7 gün boyunca
hizmete aç›k oldu¤u bilgisini paylaflm›flt›r (Lala fiahin Pafla
Çocuk Kütüphanesi, 2016).

Ankette kütüphanenin sundu¤u hizmetler konusunda yer
alan soruya;

• Çocuklara kütüphanenin tan›t›m›,
• Kütüphane tarihinin anlat›m›,
• Kitap ödünç verme ifllemi,
• Ücretsiz internetten faydalan›lmas›,
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• Oyun odas›nda oyuncaklarla oynanmas›,
• Yazar davet edip çocuklarla buluflturulmas›,
• Drama gösterileri,
• Çeflitli meslek çal›flanlar›n›n davet edilip çocuklarla

buluflturulmas›,
• Belirli gün ve haftaya yönelik etkinlikler yap›lmas›,
• Çocuklara k›rtasiye malzemeleriyle çeflitli etkinlikler

yapt›r›lmas›,
• Kitap okuma saati,
• Çeflitli konularda söylefliler yap›lmas›,
• Ö¤retmenlerle çocuklara ücretsiz ders verilmesi 

vb. yan›tlar al›nm›flt›r.

Sunulan hizmetlere bak›ld›¤›nda bir çocuk kütüphanesinin
sunmas› gereken hizmetlerin büyük ço¤unlu¤u sa¤lanmaktad›r.

Kütüphanenin tan›t›m› için afifller ve sosyal medyan›n
kullan›ld›¤› ankette belirtilmifltir. Sosyal medya tarand›¤›nda
kütüphanenin kendine ait bir sayfas›n›n oldu¤u ve bu sayfa
üzerinden gerçeklefltirilecek ve gerçeklefltirilmifl etkinliklerin
foto¤raflar›yla birlikte duyuruldu¤u gözlenmifltir.

Kütüphane bünyesinde 3 adet bayan personel bulundu¤u
bunlar›n 2 tanesinin lisans mezunu oldu¤u 1 tanesinin ise
lise mezunu oldu¤u belirtilmektedir.

Kütüphanede kaynak seçimi kütüphaneci personele
b›rak›lm›flt›r. Buradan anlafl›lmaktad›r ki kütüphaneci personelin
bu konudaki düflünce ve deneyimleri önemli görülmektedir.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi

Belediye, 21 farkl› kütüphane hizmeti sunmaktad›r.
Bu hizmetler:

• Atatürk Kitapl›¤›
• Ahmet Kabakl› Kütüphanesi
• Ahmet Süheyl Ünver Halk ve Çocuk Kütüphanesi
• Bar›fl Manço Halk ve Çocuk Kütüphanesi
• Erdem Beyaz›t Halk ve Çocuk Kütüphanesi
• Eyüp Sultan Halk ve Çocuk Kütüphanesi
• Sesli Kütüphane
• Halil ‹nalc›k Kütüphanesi
• Okçular Vakf› Kütüphanesi
• Kad›n Eserleri Kütüphanesi
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• Metin And Kütüphanesi
• Muallim Cevdet Kütüphanesi
• Nail- Nimet Bayraktar Halk ve Çocuk Kütüphanesi
• Osman Nuri Ergin Halk ve Çocuk Kütüphanesi
• Osman Akf›rat Kütüphanesi
• Rasim Özdenören Kütüphanesi
• ‹dris Güllüce Kütüphanesi
• Fatma Aliye Halk ve Çocuk Kütüphanesi
• Hac› Bektafl-› Veli Kütüphanesi
• Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi
• Muhsin Ertu¤rul Tiyatro Kütüphanesi (‹BB 

Kütüphaneleri, 2016).

Kütüphaneler içerisinde çocuklara özel yap›lm›fl olan tek
kütüphane “Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi” konu gere¤i
tercih edilmifltir.

fiekil 2. Nasreddin Hoca Kütüphanesi

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan 2014 y›l›nda hizmete
sunulan Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi, 5.600’l›k bir
dermeye sahiptir.

Kütüphane tamamen çocuklara yönelik tasarlanmakla birlikte
2 kattan oluflmaktad›r. Alt kat›nda oyuncak alan›, üst kat›nda
ise okuyucu salonu bulunmaktad›r. Kütüphane 7 gün hizmete
aç›kt›r.

Sundu¤u hizmetler aras›nda; haftada 2 gün masal saati, hafta
içi oyuncak saati, 15 günde bir resim ve karikatür dersleri
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gibi hizmetler bulunmaktad›r. Bunun d›fl›nda e¤itim etkinlikleri,
belirli gün ve haftalara yönelik etkinlikler, söylefliler, kitap
ödünç verme gibi hizmetler sunmaktad›r.

Kütüphane bünyesinde 4 personel çal›flmaktad›r. 2’si alan
mezunudur.

Çocuk kitaplar› seçimi konusunda bir politikalar› olmamakla
birlikte çocuklara yönelik kitaplar tercih edilmektedir. 17
yafl›na kadar kullan›c› kitlesi bulunmaktad›r.

Kütüphane tan›t›m faaliyetlerini broflür, afifl ve sosyal medya
arac›l›¤› ile yapmaktad›r. Sosyal medya incelendi¤inde
kütüphanedeki etkinlikler ve foto¤raflar›n›n burada yer ald›¤›
gözlenmifltir.

Kütüphaneyi kullanan çocuklar›n ailelerinin yapm›fl oldu¤u
geri bildirimde, çocuklar›n kütüphane kullan›mlar› ile birlikte
sosyallefltikleri belirtilmifltir.

Sonuç ve De¤erlendirme

Çal›flma kapsam›nda incelenen “Lala fiahin Pafla Çocuk
Kütüphanesi” ve “Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi”, IFLA
“Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri için ‹lkeler” bafll›kl› k›lavuz
kapsam›nda; kütüphane sorumlular›na gönderilen 11 soruluk
form arac›l›¤›yla al›nan bilgiler ›fl›¤›nda de¤erlendirilmifltir.

K›lavuzda yer alan “mekan”, “hizmetler”, “iflbirli¤i”, “tan›t›m”,
“insan kaynaklar›”, “koleksiyon”, “seçim” ölçütleri de¤erlendir-
me kaynaklar› olarak ele al›nm›flt›r.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Nasreddin Hoca Kütüphanesi
ve Bursa Büyükflehir Belediyesi Lala fiahin Pafla Kütüphaneleri,

Mekan: Bu konuda IFLA rehberine göre; her yafltan çocu¤un
kütüphaneyi, çekici ve ürkütücü olmayan yerler olarak gö-
rebilmeleri ve çocuklara sunulacak hizmeti kolaylaflt›rabilecek
dekorasyon olarak di¤er kütüphanelere göre farkl› gereksi-
nimleri bulunmaktad›r.

Bu ba¤lamda bak›ld›¤›nda çocuk kütüphaneleri mekan olarak
di¤er kütüphanelerden oldukça farkl› yap›da olmal›d›r. Gerek
mobilyalar›n yafllar›na uygun olmas› gerekse renkli dünyalar›n›
yans›tabilmeleri aç›s›ndan onlara uygun özelliklerde olmal›d›r.
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‹ki kütüphane örne¤ine de bak›ld›¤›nda mobilyalar, yer
döflemeleri, raf boyutlar› ve renklerinin, çocuklar› kendine
çekebilecek özellikte oldu¤u görülmektedir. Mekan ba¤lam›nda
çocuk kütüphaneleri standartlar›na uygundur denilebilir.

Hizmetler: Bu kapsamda IFLA rehberinde flunlar belirtilmifltir:

• Çeflitli materyalleri ödünç vermek,
• Bilgi ve dan›flma hizmeti sunmak
• Çocuklara materyal seçiminde yard›m etmek,
• Materyal seçimi ve kütüphane hizmetlerinin 

gelifltirilmesi sürecine çocuklar› da katmak,
• Kütüphane kullan›m› ve bilgi okuryazarl›¤› e¤itimi

vermek,
• Güdüleyici etkinlikler yapmak (okuma teflviki),
• Yarat›c› programlar ve öykü okuma hizmeti sunmak,
• Ebeveynlere ve bak›c›lara e¤itim vermek,
• Bak›c›lara, okul öncesi ö¤retmenlere, ö¤retmenlere

ve kütüphanecilere dan›flma hizmeti sunmak ve 
e¤itim vermek,

• Kurum ve kurulufllar› desteklemek ve iflbirli¤i 
yapmak (IFLA, 2003, s.11).

Her iki kütüphanede de bu hizmetlerin büyük ço¤unlu¤u
sunulmaktad›r. Özellikle ‹stanbul’da bulunan “Nasreddin
Hoca Çocuk Kütüphanesi”nde resim ve karikatür derslerinin
verilmesi hizmet konusunda iyi olduklar› ve genel olarak
kütüphane ifllevlerini yerine getirdikleri söylenebilir. Ayr›ca
kütüphanelerde yer alan oyuncak alan›yla uygulanan “oyuncak
saatleri” uygulamas› çocuk kütüphanelerinden beklenen bir
hizmet türüdür.

‹flbirli¤i: Sa¤l›k merkezleri, gündüz bak›m merkezleri, çocuk
yuvalar›, okullar ve di¤er bak›m kurumlar› özellikle çocuklar›n,
ebeveynlerin ve profesyonellerin okuma teflviki etkinliklerinde
çocuk kütüphanelerinin gerekli ve önemli ortaklar›ndand›r.
Ayr›ca çocuk kütüphaneleri toplulu¤un bilgi ve kültürel
gereksinimlerinin araflt›r›lmas›nda ve bu gereksinimlerin
kütüphane kaynaklar› ile karfl›lanmas›nda yerel kurumlarla
rekabet de¤il çocuklar›n yarar›na iflbirli¤i yapmal›d›r (IFLA,
2003, s. 12).  Bu anlay›flla hizmet vermesi beklenen çocuk
kütüphane örneklerine bakt›¤›m›zda iki kütüphanenin de
hiçbir kurumla iflbirli¤i içerisinde bulunmad›¤› gözlemlenmifltir.
‹flbirli¤i ile ilgili soruya kütüphane yöneticileri “Belediyemizin
tek bafl›na yürüttü¤ü bir kütüphanedir” fleklinde yan›t
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vermifllerdir. Bu da göstermektedir ki yap›lan iflin ve verilen
hizmetin tek bafl›na sahiplenilmesi önemli görülmektedir.
Anlafl›ld›¤› kadar›yla, baflka kurum ya da kurulufllar›n bu
konuda destek sa¤lamas› kendilerinin zay›f oldu¤unu
düflünmelerine neden olmufltur.

Tan›t›m: Bir çocu¤un zaman›n›n artt›r›lmas› ve dikkatinin
gelifltirilmesinde rekabetin büyüdü¤ü düflünülürse, çocuk
kütüphaneleri hakk›nda olumlu bir genel profil çok önemlidir
(IFLA, 2003, s. 13). Günümüzde çocuklar›n dikkatini çeken
ve zaman›n› çalan olumlu/olumsuz birçok etken bulun-
maktad›r. Özellikle olumsuz etkenlerle rekabet edebilmek
ve çocuklar› daha iyiye çekebilmek ad›na çocuk kütüp-
hanelerinin tan›t›mlar›n› en iyi flekilde yapmas› gerekmektedir.
Teknolojiyi yak›ndan takip eden ve s›kl›kla kullanan bu yeni
nesle ulaflmak için yeni yollar denenmelidir. Özellikle sosyal
medya hayatlar›n›n her an›na girdi¤inden bu yola
baflvurulmal›d›r. Kütüphane örneklerimize bak›ld›¤›nda, her
ikisi de broflür ve afifl d›fl›nda sosyal medyay› yo¤un bir
flekilde kullanmaktad›r. Bu noktada tan›t›mlar›n› en iyi flekilde
yapmaktad›rlar.

‹nsan Kaynaklar›: Etkin ve profesyonelce çal›flan çocuk
kütüphaneleri e¤itimli ve adanm›fl çocuk kütüphanecilerine
gereksinim duyar. Ayr›ca kütüphanecilerden; hevesli, güçlü
iletiflime sahip, iflbirli¤i yetene¤ine sahip, giriflimci olmalar›
beklenmekle birlikte; çocuk psikolojisi ve geliflimi, okuma
geliflimi ve kuramlar›, sanatsal ve kültürel olanaklar, çocuk
edebiyat› konular›nda bilgi sahibi olmalar› da beklenmektedir
(IFLA, 2003, s.14). Ele al›nan kütüphanelerde, alan›nda e¤itim
alm›fl kütüphaneciler çal›flmaktad›r. Ayr›ca kütüphanelerde
sunulan hizmetlere ve kütüphane yap›lar›na bak›ld›¤›nda
buralarda çal›flan kütüphanecilerin yukar›da sözü geçen
niteliklere sahip oldu¤u yorumu yap›labilmektedir.

Koleksiyon: Çocuk kütüphaneleri, çocuklar›n geliflimine
uygun bas›l› materyal (kitap, dergi, çizgi roman, broflür),
medya (CD, DVD, kasetler), oyuncaklar, ö¤renme oyunlar›,
bilgisayar, yaz›l›m ve internet ba¤lant›s›n› da içeren her türden
materyali bulundurmal›d›r (IFLA, 2003, s. 9). Çal›flma
kapsam›nda ele al›nan kütüphanelerde ad› geçen materyallerin
hemen hemen hepsi bulunmaktad›r. Özelikle teknoloji
anlam›nda da kendilerini gelifltirmeleri ve internet hizmeti
sunmalar› önemli görülmektedir.
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Seçim Ölçütleri: Kütüphaneciler; yüksek nitelik, yafla uygunluk,
güncel ve do¤ru bilgi, çeflitli de¤erleri, görüflleri, yerel topluluk
kültürünü yans›tan ve küresel topluma girifli sa¤layan
ölçütlerini, derme ve hizmet seçiminde kullanmal›d›rlar (IFLA,
2003, s.9). Bu ba¤lamda seçilen kütüphanelerde bir seçim
politikas› bulunmamas› bir eksiklik olarak görülmekle birlikte,
kütüphanecilerin çocuklar›n yafllar›na uygun yay›nlar seçti¤i
bilgisi verilmifltir.

Sonuç olarak; kütüphanelerin k›smen de olsa,  IFLA  “Çocuk
Kütüphanesi Hizmetleri için ‹lkeler” bafll›kl› k›lavuza uygun
nitelikte hizmet sundu¤u gözlenmifltir. Kütüphanelerin
eksiklikleri anlam›nda iflbirli¤i ve politikalar konular›nda
kendilerini gelifltirmeleri önerilebilir. Bütçelerinin belediye
bütçesinden ayr›larak kendine özgü bir bütçe sa¤lanmas›
kütüphanelerin daha da geliflmesine katk› sa¤layabilir.

Ülkemizde ise genel olarak çocuk kütüphanelerinin eksik
hizmetlerine iliflkin kendilerini gelifltirmeleri önerilebilir.
Büyükflehirler d›fl›nda kalan özellikle taflra say›labilecek
yerlerdeki belediyeler çocuk kütüphanesi hizmeti olana¤›ndan
yoksundur. Bu ba¤lamda çocuk kütüphanesi bilincinin di¤er
belediyelere de kazand›r›lmas› gerekmektedir. Ayr›ca yurtd›fl›
örneklerinde yer alan hizmetin ülkemizde ki belediyelerde
de uygulanmas› ailelerin kütüphaneler konusunda
bilinçlenmesini ve çocuklar›n da küçük yafllardan itibaren
okumaya ilgi duymas›n› sa¤layabilir. Söz konusu hizmetlerin,
belediyelerin di¤er kurum ve kurulufllarla olan iflbirliklerini
artt›rabilece¤i öngörülmektedir.

Kaynakça

Belediye Kanunu. (2005).  T. C. Resmi Gazete, 5393, 03 
Temmuz 2005.

Demircan, C. (2006). “Türkiye’deki Çocuk Kütüphanelerinin
Halk Kütüphanelerine Devredilmelerinden Önceki 
Niceliksel Durum (1995-2000)”. Türk Kütüphanecili¤i,
20(2), 177- 194.

Gaarder, J. (2013).  Sofi’nin Dünyas›. ‹stanbul: Pan Yay›nc›l›k.

Gürbüz, M. (2015). “‹lk Kitab›m ve Hazine Sand›¤›m Projesi
ve Türkiye ‹çin Öneriler”. Türk Kütüphanecili¤i, 29(1),
170-178.

537



IFLA (2003). Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri için ‹lkeler (Çev.
Bülent Y›lmaz, Selda Ekici). Eriflim: 12 Nisan 2016, 
http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-
and-ya/publications/guidelines-for-childrens-libraries-
services-tr.

IFLA (t. y.). Bebekler ve Küçük Çocuklar ‹çin Kütüphane 
Hizmetleri Rehberi (Çev. Muhittin Gürbüz, Selda Ekici).
Eriflim: 12 Nisan 2016, 
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/
professional-report/100-tr.pdf

‹BB Kütüphaneleri (2016). Eriflim: 15 Nisan 2016,  
http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/ataturkkitapligi/
index.php? dil=tr&p=2

Kütüphanelerimiz (2016).  Eriflim: 15 Nisan 
2016,http://kutuphaneler.bursa.bel.tr/kutuphanelerimiz

Lala fiahin Pafla Çocuk Kütüphanesi. (2016). Eriflim: 17 Nisan
2016, 
http://kutuphaneler.bursa.bel.tr/kutuphanelerimiz/
cocuk-kutuphanesi

Nas, R. (2014). Örneklerle Çocuk Edebiyat›. Bursa: Ezgi 
Kitabevi

Y›lmaz, A. (2007). Okul öncesi çocuklara yönelik kütüphane
hizmetlerinin önemi: Baflar›l› bir kütüphane örne¤i. S.
Kurbano¤lu, Y. Tonta ve  U. Al (Haz.). De¤iflen Dünyada
Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara
bildiriler içinde (s. 293-296). Ankara: H. Ü. Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü.

538



‹stanbul'daki ‹lçe Belediyelerinde Halka
Yönelik Bilgi Hizmetleri: Üsküdar

Belediyesine Ait Bilgi Evlerinin Nitelik
Aç›s›ndan ‹ncelenmesi

Doç. Dr. R›fat Günalan
‹stanbul Üniversitesi, Türkiye, rifatgunalan@gmail.com

Özhan Sa¤l›k
‹stanbul Üniversitesi, Türkiye, ozhan.saglik@istanbul.edu.tr

Öz

Türkiye’de yerel yönetimler eliyle gerçeklefltirilen kültür
faaliyetleri son zamanlarda çeflitlenerek artm›flt›r. Bu
ba¤lamda gerek büyükflehir belediyeleri ve gerekse ilçe
belediyeleri bulunduklar› bölgenin kültürel ihtiyaçlar›n› da
göz önüne alarak kütüphaneler, bilgi ve belge merkezleri,
kent haf›za merkezleri, bilgi evleri gibi kurumlar
oluflturmaktad›r. Bu faaliyetleri halka yönelik bilgi hizmetleri
olarak adland›rmaktay›z. Söz konusu faaliyetlerin son
örneklerini ‹stanbul büyükflehir ve ilçe belediyelerindeki
kültür hizmetlerinde görmekteyiz. Belediyelerin vatandafllar›n
kültür ihtiyaçlar›na cevap verme amac›yla kütüphanelerin
yan› s›ra daha çok 7-18 yafl aral›¤›n› hedefleyen bilgi evleri
arac›l›¤›yla da hizmet verdikleri gözlenmektedir. Saham›z
incelendi¤inde belediyelerin oluflturduklar› bilgi evlerinin
yeteri kadar nitelikli kütüphanelere sahip olmad›¤› izlenimi
oluflmaktad›r. Bu araflt›rmada, söz konusu kan›n›n
Türkiye'nin tarihi kütüphanelere sahip illerinin bafl›nda
gelen ‹stanbul'da ne derece geçerli oldu¤u incelenecektir.
Çal›flmada ‹stanbul'un köklü bir geçmifle sahip olan Üsküdar
ilçesindeki Üsküdar Belediyesine ba¤l› bilgi evlerinin
incelenmesi hedeflenmifltir. Çal›flman›n amac›, belediyelerin
bilgi evlerini kurarken toplumun ihtiyaçlar›n› göz önüne
al›p almad›¤›n› tespit etmeye çal›flmak ve ihtiyaçlar
do¤rultusunda eksikliklerin giderilmesine katk›da
bulunmakt›r. Çal›flman›n hipotezi, "Üsküdar Belediyesine
ba¤l› bilgi evlerinin yeteri kadar nitelikli hizmet verecek
araçlarla donat›lmad›¤›" fleklinde ifade edilebilir. Bu
çal›flmada Üsküdar Belediyesine ait bilgi evlerindeki
kütüphaneler; derme, personel, bütçe, mekân, kullan›c› ve
teknolojik koflullar› aç›s›ndan ele al›nm›flt›r. Çal›flmada yüz
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Girifl

Türkiye'de yerel yönetimler pek çok kültür faaliyeti
gerçeklefltirmektedir. Büyükflehir ve ilçe belediyelerinin görev
ve yetkilerini tan›mlayan 5393 say›l› Belediye Kanunu, kültürel
hizmetleri belediyelerin görevleri aras›nda belirtilmifltir (5393
say›l› Belediye Kanunu). Bu kanuna dayanarak büyükflehir
ve ilçe belediyelerinin de kent arflivi, kütüphaneler ile bilgi
ve belge merkezleri kurdu¤u bilinmektedir (Bursa Büyükflehir
Belediyesi; ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi; Kad›köy
Belediyesi). Bu hizmetleri halka yönelik bilgi hizmetleri
olarak adland›rmaktay›z. Son zamanlarda ‹stanbul'daki ilçe
belediyelerinin bilgi evleri kurarak daha çok 7-18 yafl aras›ndaki
çocuklar›n bilgi ihtiyac›n› karfl›lamaya çal›flt›¤›n› görmekteyiz
(Zeytinburnu Belediyesi, 2016; Üsküdar Belediyesi, 2016a;
Sancaktepe Belediyesi, 2016; Ümraniye Belediyesi, 2016;
Ba¤c›lar Belediyesi, 2016).

Bilgi evlerinin özellikle ilkö¤retim ö¤rencilerini ‹nternet
kafelerden uzak tutmak amac›yla 2005'den itibaren tesis

yüze görüflme ve saha araflt›rmas› yöntemlerinden
faydalan›lm›flt›r. Üsküdar Belediyesinin Web sitesinde ilçedeki
bilgi evleri hakk›nda baz› bilgiler bulunmaktad›r. Web
sitesindeki bilgilerde Belediyeye ba¤l› 7 adet bilgi evinin
bulundu¤u yaz›l›d›r. Bununla birlikte, Belediyeye ba¤l› 5
çocuk akademisi ve bu akademilerde kütüphanelerin de
mevcut oldu¤u belirtilmektedir. Çal›flmada, çocuk
akademilerindeki kütüphaneler de incelenmifltir. Araflt›rma
sonucunda elde edilen bulgular flöyle belirtilebilir: 4 adet
bilgi evi ile 4 adet çocuk akademisinde kütüphane olarak
belirtilen yap›lar›n kitapl›k tan›m›na daha yak›n oldu¤u
düflünülmektedir. Bilgi evleri ile çocuk akademilerindeki
eserlerin toplu katalo¤unun tesis edilmedi¤i görülmüfltür.
Bilgi evleri ve çocuk akademilerinde çocuk ve gençlerin
vakitlerini daha nitelikli bir flekilde de¤erlendirmelerine
yard›mc› olacak dermeyi içeren yeteri kadar kitapl›k/
kütüphanelerin mevcut olmad›¤› gözlenmifltir. Ayr›ca, bilgi
evleri ile çocuk akademilerinde kütüphaneci veya
kütüphaneciler taraf›ndan e¤itilmifl personel istihdam›n›n
gerçekleflmedi¤i tespit edilmifltir.

Anahtar Kelimeler: Belediyeler-bilgi evleri, belediyeler-halka
yönelik bilgi hizmeti, belediyeler-kütüphaneci istihdam›.
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edildi¤i belirtilmektedir (Yavuz, 2013, s. 51). ‹stanbul'daki
pek çok ilçe belediyelerinde de bilgi evlerinin bulundu¤unu
görmekteyiz. Adalet ve Kalk›nma Partisinin (AK Parti) 2014
Eylül ay›nda düzenledi¤i Yerel Yönetimlerde Gençlik ve
E¤itim Politikalar› Çal›fltay›' nda bilgi evlerinin yayg›nlaflt›r›lmas›
benimsenmifltir. Bilgi evlerinde uyuflturucu ile mücadele için
bilgilendirme yap›lmas› Çal›fltay' ›n sonuç raporunda
belirtilmifltir (AK Parti, 2014). Belediyelerin bu konumu
dikkate al›nd›¤›nda, bilgi evlerinin halka yönelik bilgi hizmetleri
sunmada önemli bir role sahip olabilece¤i düflünülmektedir.

Belediyelerin bilgi evleri ile ilgili vizyon ve misyon ifadeleri
incelendi¤inde, çocuklar›n e¤itimine destek olmak, zihinsel
ve ruhsal geliflimlerine katk›da bulunmak, yeteneklerini
gelifltirerek bilgilerini art›rmak, sosyal hayata kat›l›mlar›n›
sa¤lamak ve kütüphane hizmetinden yeteri kadar fayda-
lanamayan çocuklara bu hizmeti sunmak amac›yla bilgi evleri
kuruldu¤unu belirttikleri görülmektedir (Zeytinburnu
Belediyesi, 2016; Üsküdar Belediyesi, 2016a; Sancaktepe Be-
lediyesi, 2016; Ümraniye Belediyesi, 2016;  Ba¤c›lar Belediyesi,
2016).

‹lçe belediyelerinin 5393 say›l› Belediye Kanununda kütüphane
kurmak görevi yer alsa da, yeteri kadar müstakil kütüphaneler
oluflturmad›¤› görülmektedir. Belediyelerin bilgi evlerini
kütüphanelerin alternatifi olarak konumland›r›p konum-
land›rmad›¤› akla gelmektedir. Belediyelerin mevcut, geçmifl
ve gelecekteki durumlar›n› stratejik planlarda aç›klamaktad›r.
Stratejik planlarda ilçedeki bilgi evlerinde bulunan kitap
say›lar›na at›f yap›lmaktad›r (Sa¤l›k, 2015a). Bu durum
taraf›m›zda, belediyelerin bilgi evlerini kütüphanelerin yerine
ikame etti¤i düflüncesine sebep olmufltur. Müstakil kütüp-
hanelerin yeteri kadar tesis edilmedi¤i belediyelerde bilgi
evlerindeki kütüphanelerin koflullar›n›n incelenmesi gerekli
görülmüfltür. Uzmanl›k alanlar›m›zdan birinin kütüphanecilik
olmas› nedeniyle belediyelerin bilgi evlerinde sundu¤u
kütüphane hizmetlerinin hangi flartlarda gerçekleflti¤ini
incelemek hedeflenmifltir.

Belediyeler, bilgi evlerini çocuklar›n e¤itim hayat›na destek
olmak, zihinsel ve sosyal aç›dan geliflmelerine yard›mc›
olmak, okuyan, düflünen ve üreten bireyler olarak yetiflmelerini
sa¤lamak amac›yla kurduklar›n› ifade etmektedir (Üsküdar
Belediyesi, 2016a; Ba¤c›lar Belediyesi, 2016). Bu amaçlara
sahip olan merkezlerde kütüphanelerin de bulunmas› gayet
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tabiidir. Kütüphanelerin çocuklar›n e¤itim hayat›na destek
olmak, onlar› zihinsel ve sosyal aç›s›ndan gelifltirmek
noktas›nda önemli bir role sahip oldu¤u bilinmektedir.
Kütüphanelerde müfredat› destekleyici programlar, zihinsel
ve sosyal geliflimi art›racak yay›nlar ve faaliyetler çocuklar›n
geliflimine önemli katk›lar sa¤lamaktad›r (Wools ve Loertscher,
2013; Walter, 2001; Walter, 2010; Medlar, 2016). Çocuklar›n
geliflimini amaçlayan merkezlerde kütüphanelerin ihtiyaçlara
cevap verebilir flekilde donat›lmas› gerekmektedir. Bu durumda
‹stanbul'daki bilgi evlerinde bulunan kütüphanelerin flartlar›
hangi seviyededir sorusu akla gelmektedir. Çal›flma bu soruya
Üsküdar Belediyesi örnekleminde bir cevap aramak amac›yla
kaleme al›nm›flt›r. Literatür incelemesi ve yöntemle bafllayan
bildiri, Üsküdar Belediyesinin bilgi evleri ve çocuk
akademilerini k›saca aç›klayan birinci k›s›m ile Üsküdar
Belediyesindeki bilgi evleri ve çocuk akademilerinde bulunan
kütüphanelerin derme, mekân, kullan›c›, personel, bütçe ve
teknoloji unsurlar› aç›s›ndan inceleyen ikinci k›s›mdan
meydana gelmektedir.

Literatür ‹ncelemesi

Bilgi ve belge yönetimi disiplininde belediyelerin sunmufl
oldu¤u bilgi ve belge odakl› çal›flmalar hakk›nda pek çok
araflt›rma yap›lm›flt›r. Bu araflt›rmalar›n daha çok kent arflivleri
(Günalan, 2011; Keskin, 2009; Keskin, 2010; Keskin, 2012;
Yalç›n, 2013; Akkaya, 2014), belge ve elektronik belge yöne-
timi (Çiçek ve Bozlo¤an, 2008; Çiçek, 2008; Rukanc›, 2010;
Anameriç, 2010a; Anameriç, 2010b; Çiçek, 2011; Anameriç,
2011; Çiçek, 2012a; Çiçek, 2012b; Çiçek, 2012c; Yosun vd.,
2012; Çiçek, 2013; U¤ursoy vd., 2013; Sa¤l›k, 2015b) ile müze
kütüphaneleri (Kopuz ve Cengiz, 2013) üzerine e¤ildi¤i görül-
mektedir. Bununla birlikte belediyelerin stratejik planlar›nda
hedefledi¤i bilgi ve belge odakl› hizmetlerin hangi oranda
gerçeklefltirildi¤ini inceleyen çal›flmalar mevcuttur (Sa¤l›k,
2015a). Fakat belediyelerde sunulan kütüphane hizmetlerinin
niteli¤i hakk›nda yeteri kadar araflt›rma yap›ld›¤›
görülememektedir. Belediyelerdeki kütüphane hizmetleri ise
genelde kütüphaneler ve bilgi evleri arac›l›¤›yla sunulmaktad›r.

Hem bilgi ve belge yönetimi hem de di¤er alanlarda bilgi
evlerindeki kütüphaneler hakk›nda yeteri kadar araflt›rma
yap›lmad›¤› görülmüfltür. Bilgi evlerindeki kütüphane
hizmetlerinin hangi flartlarda sunuldu¤unu incelemekle bu
konuda literatürdeki bofllu¤un giderilmesi umut edilmektedir.
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Elimizdeki çal›flman›n belediyelerin bilgi evlerindeki
kütüphanelerinin koflullar› hakk›nda yeni araflt›rmalar
yap›lmas›na katk›da bulunmas› umulmaktad›r.

Amaç, Yöntem ve Kapsam

Türkiye'deki birçok belediye gibi ‹stanbul'daki ilçe belediyeleri
de sosyal ve kültürel bir faaliyet olarak çeflitli yap›lanmalar
alt›nda kütüphane hizmeti sunulmaktad›r. Bu hizmeti ise
belediye bünyesinde oluflturulan kent arflivlerinde, müstakil
kütüphanelerde ve bilgi evlerinde yer alan kütüphaneler
yoluyla vermektedir. Ancak belediyelerin özellikle bilgi
evlerinde yer alan kütüphanelerinin mekân, derme, teknoloji
ve personel unsurlar› aç›s›ndan yeteri kadar geliflmedi¤i
gözlemlenmektedir. Bu gözlemin Üsküdar Belediyesinde
hangi oranda geçerli oldu¤unu incelemek çal›flman›n sorusunu
oluflturmaktad›r. Örneklem olarak Üsküdar Belediyesinin
seçilmesinin nedenleri aras›nda tarihi bir geçmifle sahip olan
Üsküdar'›n bilgi evlerini ilk kuran belediyelerden biri olmas›d›r.
Çal›flman›n hipotezi, "Üsküdar Belediyesine ba¤l› bilgi evlerinin
yeteri kadar nitelikli hizmet verecek araçlarla donat›lmad›¤›"
fleklinde ifade edilebilir. Bu çal›flmada Üsküdar Belediyesine
ait bilgi evleri; derme, personel, bütçe, mekân, kullan›c› ve
teknolojik koflullar› aç›s›ndan ele al›nm›flt›r.

Üsküdar Belediyesinin bilgi evleri yan› s›ra içinde kütüphane
de bulunan çocuk akademileri de tesis etti¤i görülmüfl,
bundan dolay› çal›flman›n kapsam›na çocuk akademileri de
dâhil edilmifltir. Bu yap›larda gerçeklefltirilen incelemelerde
yüz yüze görüflme ve saha araflt›rmas› yöntemlerinden
faydalan›lm›flt›r. Üsküdar Belediyesinin Web sitesinde, ilçeleri
s›n›rlar› içerisinde yer alan ve belediyeye ait bilgi evleri
hakk›nda sadece k›sa tan›t›m bilgileri yer almaktad›r. Web
sitesinde verilen bilgilere göre; Üsküdar s›n›rlar› içerisinde
7 adet bilgi evi ve 5 adet çocuk akademisinin bulundu¤u
yaz›l›d›r. 7 adet bilgi evinden 6 tanesi ile 5 adet çocuk
akademisindeki kitapl›k/kütüphaneler de¤erlendirilmifl ancak
çeflitli çabalara ra¤men Cahit Zarifo¤lu Bilgi Evini incelemek
mümkün olamam›flt›r.  ‹lk gözlemler s›ras›nda tespit edilen
ve geçerlili¤inin araflt›r›lmas› düflünülen kanaatler afla¤›daki
gibi belirlenmifltir:

• Bilgi evleri ve çocuk akademilerindeki 
kütüphanelerin toplu katalo¤unun tesis edilmedi¤i,

• Bilgi evleri ile çocuk akademilerinde kütüphaneci
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veya kütüphaneciler taraf›ndan e¤itilmifl personel
istihdam›n›n gerçekleflmedi¤i,

• Bilgi evleri ve çocuk akademilerinde çocuk ve 
gençlerin vakitlerini nitelikli bir flekilde 
de¤erlendirmelerini sa¤layabilecek kitapl›k ve 
kütüphanelerin mevcut olmad›¤›,

• Teknolojik aç›dan yetersizli¤i,
• Mekansal özelliklerinin kitapl›k için uygun oldu¤u

ancak kütüphane hizmetleri için uygun olmad›¤›
• Belirli bir bütçelerinin olmad›¤›
• Kitap dermelerinin uzman eliyle güncellenemedi¤i

Çal›flmada yukar›da bahsedilen kanaatlerin geçerlilik düzeyi
araflt›r›lacakt›r.

Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri

Üsküdar yüzy›llar boyunca Asya ile Avrupa’n›n orta ve geçifl
noktas› olmas› sebebiyle ticari ve kültürel aç›dan önemli bir
merkez konumda olmufltur. Özellikle ‹stanbul'un fethinden
sonra Osmanl› mimarisinin hakim oldu¤u ve bilâd-› selâse
olarak bilinen önemli kazalardan biridir. Yüzy›llar boyunca
ilçede, say›s›z camiler, kervansaraylar, imarethaneler ve
kütüphaneler gibi kamu hizmetine adanm›fl yap›lar infla
edilmifltir (Üsküdar Belediyesi, 2016b). 2015 y›l› verilerine
göre Üsküdar'da 540 bin 617 kifli yaflamaktad›r. 5-14 yafl aras›
nüfus 65 bin 778 olup, toplam nüfusun %12'sini oluflturmaktad›r
(Türkiye ‹statistik Kurumu, 2016). Üsküdar'da Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›na ba¤l› 4 kütüphane faaliyet göstermektedir.
Bu kütüphanelerden iki tanesi çocuk kütüphanesidir (Mihrimah
Sultan ve Çinili Çocuk Kütüphaneleri). Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›na ba¤l› olup ‹stanbul’da  faaliyet gösteren kütüp-
hanelerin koflullar›n› inceleyen bir çal›flmada, bu çocuk
kütüphanelerinin mekânsal özelliklerinin kütüphane ile
kendilerini özdefllefltirmesi için gerekli olan koflullar›n›n yeteri
kadar nitelikli olmad›¤› belirtilmektedir (Saydam ve Sa¤l›k,
2015). Üsküdar'›n nitelikli kütüphanelere ihtiyaç duydu¤u
da gayet aç›kt›r. Belediyenin müstakil kütüphaneler kurmad›¤›
göz önüne al›nd›¤›nda, bilgi evlerinin kütüphanelerin yerine
ikame edilmeye çal›fl›ld›¤› düflünülmektedir. 7 adet bilgi evi
ve 5 adet çocuk akademisi olarak faaliyet gösteren 12 adet
kitapl›k/kütüphanenin bulundu¤u görülmektedir. Bilgi evleri
de¤iflik semtlerde; Cumhuriyet, Güzeltepe, Kirazl›tepe, Zeynep
Kamil, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk ve Selami Ali gibi
nüfus yo¤unlu¤u di¤er mahallelere göre fazla olan mahal-
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lelerde, çocuk akademileri ise Bahçelievler, Bulgurlu, K›s›kl›,
‹cadiye ve Küplüce adl› mahallelerde infla edilmifltir (Üsküdar
Belediyesi, 2016a). Bu durumda, 33 adet mahallenin bulundu¤u
belediyede (Üsküdar Belediyesi, 2016a) 21 mahallenin
belediyenin sundu¤u bu hizmetten yeteri kadar faydala-
namad›¤›n› ifade etmek mümkündür. Bilgi evleri ve çocuk
akademilerinin adlar› ile bulunduklar› mahalleler afla¤›daki
tabloda yer almaktad›r:

Tablo 1. Üsküdar Belediyesinin bilgi evleri ve çocuk akademileri ile
bulunduklar› mahalleler

Belediyenin bilgi evleri ile çocuk akademilerindeki
kütüphanelerin koflullar› ise EK -1'de belirtilen tablo ile
gösterilmifltir.

De¤erlendirme

Çal›flmada Üsküdar Belediyesindeki 6 adet bilgi evi ile 5 adet
çocuk akademisinde kütüphane olarak adland›r›lan yap›lar
kitapl›k veya kütüphane olup olmad›¤›, sahip olduklar› alan,
teknolojik koflullar, bütçe, derme ve personel özellikleri
bak›m›ndan incelenmifltir. Bilgi evlerindeki kütüphanelerin
daha çok bir odadan meydana geldi¤i gözlenmifltir. Bu durum
buradaki kütüphanelerin, kitapl›k m› yoksa kütüphane mi
olarak tan›mlanmas› sorununu gündeme getirmektedir.
Kitapl›klar›, genellikle küçük alanlarda bulunan, yönetimi
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Bilgi evleri ve çocuk akademileri Adresler (Mahalle)

Korkut Özal Bilgi Evi Zeynep Kamil Mahallesi

Güzeltepe Bilgi Evi Güzeltepe Mahallesi

Kirazl›tepe Bilgi Evi Kirazl›tepe Mahallesi

Mehmet Akif Ersoy Bilgi Evi Mehmet Akif Ersoy 
Mahallesi

Yavuztürk Bilgi Evi Yavuztürk Mahallesi

Selami Ali Bilgi Evi Selami Ali Mahallesi

Cahit Zarifo¤lu Bilgi Evi Cumhuriyet Mahallesi

Prof. Dr. Saim Yeprem Çocuk Akademisi Bahçelievler Mahallesi

Fevziye Meriç Çocuk Akademisi ‹cadiye Mahallesi

Prof. Dr. Hayrettin Karaman Çocuk
Akademisi Bulgurlu Mahallesi

Cevdet Çetindo¤an Çocuk Akademisi K›s›kl› Mahallesi

Münevver Ayafll› Çocuk Akademisi Burhaniye Mahallesi



için uzman personele fazla gereksinim duyulmayan yap›lar
olarak tan›mlamak mümkündür. Kütüphaneler ise, müstakil
binas› olan, ulusal ve uluslararas› standartlar ›fl›¤›nda tesis
edilen ve yönetimi için uzman personele ihtiyaç duyulan
mekânlar olarak tan›mlanmaktad›r (Sa¤l›k, 2015a, s.63).
Üsküdar'daki bilgi evleri ve çocuk akademilerinde hiçbir
kütüphanenin müstakil bir binaya sahip olmad›¤› tespit
edilmifltir. 40 ve üzeri metrekare ölçülerinde kütüphanesi
olan bilgi evleri ile çocuk akademilerindeki kütüphane
faaliyetlerinin di¤er bilgi evleri ve çocuk akademilerine göre
çeflitlendi¤i görülmektedir. Bu nedenle 40 ve üzeri metrekareye
sahip alanlar›n kütüphane, di¤erlerinin kitapl›k olarak
tan›mlanmas› mümkün görünmektedir. Bu bak›fl aç›s› ile
de¤erlendirildi¤inde 4 adet bilgi evi (Selami Ali, Mehmet Akif
Ersoy, Korkut Özal, Cahit Zarifo¤lu1) ile 4 adet çocuk
akademisinde (Prof. Dr. Saim Yeprem, Fevziye Meriç, Prof.
Dr. Hayrettin Karaman, Cevdet Çetindo¤an) kitapl›k
bulunmaktad›r. 3 adet bilgi evi (Yavuztürk, Güzeltepe,
Kirazl›tepe) ile 1 adet çocuk akademisinde (Münevver Ayafll›)
kütüphane bulundu¤u söylenebilir.

Belediyenin bilgi evleri ile çocuk akademilerini daha çok
küçük prefabrik yap›larda kurdu¤u gözlenmektedir (Cahit
Zarifo¤lu, Mehmet Akif Ersoy ve Korkut Özal Bilgi Evleri ile
Cevdet Çetindo¤an, Hayrettin Karaman ve Prof. Dr. Saim
Yeprem Çocuk Akademileri). Bu tür yap›larda alan darl›¤›
sebebiyle genifl kütüphanelerin tesis edilmesi pek mümkün
görünmemektedir. Bununla birlikte, 3 adet bilgi evi (Kirazl›tepe,
Güzeltepe, Yavuztürk)  ile 1 adet çocuk akademisi (Münevver
Ayafll›) genifl yap›larda hizmet vermektedir. Genifl yap›larda
hizmet veren bilgi evlerinde kütüphanelerin var oldu¤unu
söylemek mümkündür. Mekân aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde
mevcut bilgi evlerindeki kitapl›k/kütüphanelerin ihtiyac›
karfl›layacak düzeyde olmad›¤› düflünülmektedir. Kullan›c›lar›n
ihtiyac›n› karfl›layan kütüphanelerin belirli büyüklükte bir
mekâna sahip olmas› gerekmektedir. Bilgi evleri ve çocuk
akademilerindeki kütüphanelerin en fazla 45 metrekarelik
bir alana sahip oldu¤u görülmektedir. Bu ölçülerde gençlerin
geliflimini sa¤layacak kütüphane hizmeti vermenin yeteri
kadar mümkün olmad›¤› düflünülmektedir. Baz› çocuk
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1 Cahit Zarifo¤lu Bilgi Evine iki defa gidilmesine ra¤men yetkililerle bir görüflme gerçekleflememifltir. Üsküdar
Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri Kütüphane Zümre Baflkan› Züleyha Günefl ile yap›lan görüflmede
Cahit Zarifo¤lu Bilgi Evindeki kütüphanenin 31 metrekarelik bir alana sahip oldu¤u belirtilmifltir (Üsküdar
Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri Kütüphane Zümre Baflkan› Züleyha Günefl ile 14.04.2016
tarihinde yap›lan görüflme).



akademilerinde kütüphanelerin kap›s›n›n kilitli kald›¤› tespit
edilmifltir (Saim Yeprem Çocuk Akademisi). Ayr›ca, EK 1'de
belirtilen boyutlarda mekânlara sahip olan kitapl›k/
kütüphanelerde alan darl›¤› nedeniyle sosyal etkinliklerin
yeteri kadar sa¤l›kl› yap›lamayaca¤› düflünülmektedir. Üsküdar
Belediyesinin bilgi evleri kurarak çocuklar›n sa¤l›kl› geliflimi
için önemli bir yap› kurdu¤u görülmektedir. Buradaki
elefltirilerin amac› bu yap›lar›n ifllevsiz veya etkisiz oldu¤unu
iddia etmek de¤il, tam tersine bilgi evlerindeki eksikliklerin
giderilerek amac›n›n tam olarak yerine getirilmesine katk›da
bulunmakt›r.

Kütüphanelerde e¤itim müfredat›yla eflgüdüm içerisinde
yap›lan okumalar ve bilgi keflfetme faaliyetlerinin çocuklar›n
gelifliminde önemli bir yere sahip oldu¤u bilinmektedir
(Cerny, Penny ve Williams, 2006; Campana, Mills, Ghoting
ve Nelson, 2016; Mills, Urban, Campana ve Nelson, 2014).
Üsküdar Belediyesine ba¤l› bilgi evleri ile çocuk
akademilerindeki kitapl›k ve kütüphanelerde mekânsal
özellikler bak›m›ndan yukar›da belirtilen olumsuzluklara
ra¤men, e¤itim müfredat›yla eflgüdüm içerisinde okuma ve
bilgi keflif faaliyetleri yürütüldü¤ü belirtilmektedir (Z. Günefl,
kiflisel görüflme, Nisan 14, 2016). Bilgi evleri ve çocuk
akademilerinde ilkokullara yönelik tan›t›c› faaliyetlerin
gerçeklefltirildi¤i gözlenmektedir. Bu faaliyetler bilgi evleri
ile çocuk akademilerindeki kitapl›k ve kütüphanelerde
ö¤rencilere sunulan bilgi hizmetinin niteli¤ini art›ran bir
unsur olarak kabul edilmektedir.

Bilgi evleri ile çocuk akademilerindeki kitapl›k/kütüphanelerin
müstakil bütçeleri mevcut olmay›p, ihtiyaçlar Kütüphane
Müdürlü¤ü taraf›ndan karfl›lanmaktad›r. Bu nedenle
kitapl›k/kütüphanelerin bütçeleri hakk›nda inceleme yapmak
mümkün olmam›flt›r. Belediyenin bilgi evlerinde gerçeklefltirilen
faaliyetleri yönetmek için bir otomasyon sistemi gelifltirdi¤i
görülmüfltür. Bu otomasyon sisteminde kütüphane ile ilgilenen
kifliler veya kütüphaneciler sadece eserlerin ödünç al›p verme
ifllemini gerçeklefltirebilmektedir. Otomasyon sistemi Open
Public Access Catalogue (OPAC) olarak çevrimiçi ortamda
kullan›c›lar›n eriflimine aç›k de¤ildir. Kullan›c›lar çevrimiçi
ortamda eser taramas› yapamamakta, temel kütüphanecilik
hizmetlerini gerekti¤i gibi alamamaktad›r. Belediyenin bilgi
evlerindeki kitapl›k/kütüphaneler için yeterli miktarda
teknolojik koflullar› sa¤lamad›¤› ifade edilebilir. Bununla
birlikte, 2 adet bilgi evi (Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk) ile
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1 tane çocuk akademisi (Cevdet Çetindo¤an) hariç di¤er bilgi
evleri ve çocuk akademilerindeki kitaplarda barkot
bulunmaktad›r. Her kütüphanede bu otomasyon sistemi
bulunmakta olup, barkot sisteminin tesis edildi¤i bilgi evleri
EK 1'deki tabloda +, tesis edilemeyenler ise-olarak belirtilmifltir.
Tüm bilgi evlerindeki kitapl›k/kütüphaneler 7-14 yafl aras›ndaki
kullan›c›lara hitap etmektedir. Kitapl›k/kütüphane kullan›-
c›lar›n›n da bu yafl aral›¤›nda oldu¤u görülmektedir.
Kullan›c›lar›n kitapl›k/kütüphanelere yo¤un bir talep ile
yaklaflt›¤› gözlenmektedir. Kitapl›k/kütüphanelerde d›flar›ya
ödünç kitap vermek mümkündür. Bilgi evlerinde güvenlik
personelinin yer almad›¤› görülmüfltür. Belediyenin bilgi
evlerinde güvenlik personeline ihtiyaç duymad›¤› düflünül-
mektedir.

Bilgi evlerindeki kitapl›k/kütüphanelerde en az 1000 en fazla
3000 kitap bulunmaktad›r. Ancak güncel süreli yay›nlar›n
takip edilmedi¤i inceleme sonunda anlafl›lm›flt›r.
Kitapl›k/kütüphanelerdeki dermenin 7-14 yafl aras›ndaki
çocuklar›n ihtiyaçlar›na yeteri kadar cevap vermedi¤i
düflünülmektedir. Üsküdar'daki bilgi evlerinde toplam 19 bin
715 kitap bulundu¤u görülmektedir. ‹lçe'de 7-14 yafl aras›ndaki
nüfus 65 bin 778'dir. Bu durumda kifli bafl›na 0,30 kitap
düflmektedir. Belediyenin bir kifliye en az bir kitap düflecek
flekilde yaklafl›k 50 bin kitab› bilgi evlerine kazand›rmas›
gerekti¤i düflünülmektedir.

Bilgi evleri ve çocuk akademilerinin isimleri de dikkat
çekmektedir. Yetkililerle yap›lan görüflmelerde, Mehmet Akif
Ersoy, Cahit Zarifo¤lu gibi toplumda tan›nan, mümtaz ve
eser b›rakan flahsiyetlerin adlar›n›n bilgi evleri ve çocuk
akademilerine verildi¤i ifade edilmifltir. Ayr›ca, Hayrettin
Karaman, Cevdet Çetindo¤an gibi bilgi evi veya çocuk
akademilerinde görüldü¤ü üzere, kurulufluna katk›da bulunan
flah›slar›n isimlerinin verildi¤i belirtilmektedir. Bununla birlikte
Fevziye Meriç, Cemil Meriç'in efli olup, Ümit Meriç'in annesidir.
Ümit Meriç'in Fevziye Meriç Çocuk Akademisinin kuruluflunda
katk›s› oldu¤u için Fevziye Meriç'in ad›na bir çocuk akade-
misinin aç›ld›¤› beyan edilmifltir (Z. Günefl, kiflisel görüflme,
Nisan 14, 2016).

Kütüphanelerin, uzmanlar taraf›ndan yönetilmesi gerekti¤i
bilinmektedir. Ancak say›lar› 11 olan bu bilgi evlerindeki
kitapl›k/kütüphanelerde, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
mezunu sadece 2 kiflinin istihdam edildi¤i görülmektedir.
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Halbuki kütüphanecilik, doktorluk, mimarl›k gibi belli bir
e¤itim alm›fl ve alanlar›nda uzman kifliler taraf›ndan yap›labilen
bir meslektir. Bir mesle¤in, e¤itimini almam›fl kifliler taraf›ndan
yerine getirilmesi, ürün ya da hizmet bekleyenlerin yeteri
kadar tatmin olmamas›na neden olabilmektedir. Kütüphane
hizmeti bekleyen kiflilere, profesyonel e¤itim alm›fl
kütüphanecilerin hizmet vermesi hem hizmetin kalitesini
art›racak hem de bölüm mezunlar›na yeni ifl sahalar› açacakt›r.

Sonuç

Üsküdar Belediyesi 12 farkl› mahallede bilgi evleri ile çocuk
akademilerinde hayat bulan halka yönelik bilgi hizmeti
sunmaktad›r. Halka yönelik bilgi hizmeti, buralarda kurulan
kitapl›k veya kütüphanelerde gerçekleflmektedir. Çal›flmada
6 bilgi evi ile 5 çocuk akademisindeki kitapl›k ve kütüphane-
lerin durumu incelenmifltir. 3 bilgi evi ile 1 çocuk akademisinde
kütüphane, 3 bilgi evi ile 4 çocuk akademisinde ise kitapl›k
bulundu¤u görülmüfltür. Kütüphaneler, müstakil bir binaya
sahip olmay›p, bazen ufak bazen genifl bir odada teflekkül
etmektedir. Üsküdar Belediyesi, 5 prefabrik, 1 cami alt›
mekân›nda kitapl›k ve kütüphaneler arac›l›¤›yla halka yönelik
bilgi hizmeti vermektedir.

Belediyenin bilgi evleri ile çocuk akademilerinin mekânsal
donan›m›n› gelifltirmesi gerekti¤i düflünülmektedir. Bilgi
evleri ve çocuk akademilerinde kitapl›klar ile kütüphanelerin
ihtiyaçlar› Kütüphane Müdürlü¤ü taraf›ndan karfl›lanmakta,
kitapl›k ve kütüphanelerin müstakil bütçeleri bulunmamaktad›r.
Bu nedenle kitapl›k ve kütüphanelerin bütçeleri hakk›nda
bir de¤erlendirme yapmak mümkün olmam›flt›r.

Bilgi evlerinde kullan›c›lar›n çevrimd›fl› veya çevrimiçi ortamda
tarama yapabilecekleri bir otomasyon sistemi mevcut de¤ildir.
Bilgi evleri ile çocuk akademilerinde kullan›lan otomasyon
sisteminin daha çok ödünç verme hizmetinden kaynaklanan
kurumsal ifllemleri yönetmeye yönelik oldu¤u görülmektedir.
Bilgi evlerindeki fonksiyonlardan biri olan eser ödünç verme
hizmetini içeren fakat kullan›c› eriflimine aç›k olmayan
otomasyon program›n›n kütüphane ihtiyaçlar›na yeteri kadar
cevap verecek düzeyde olmad›¤›n› ifade etmek mümkündür.
Ayr›ca, bilgi evleri ile çocuk akademilerindeki kitaplar›n
toplu katalo¤u bulunmamaktad›r. Belediyenin kütüphanecilik
mant›¤› çerçevesinde hareket eden bir otomasyon program›
tesis etmesi gerekti¤i dile getirilebilir.
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Bilgi evleri ile çocuk akademilerindeki kitapl›k ve
kütüphanelerde toplam 19 bin 715 kitap bulunmaktad›r.
‹lçedeki 7-14 yafl aras› nüfusun 65 bin 778 oldu¤u göz önüne
al›nd›¤›nda kifli bafl›na düflen kitap say›s›n›n 0,30 oldu¤u
görülecektir.

Bilgi evleri ile çocuk akademilerindeki kitaplar›n ihtiyaçlara
yeteri kadar cevap verecek say›da olmad›¤› düflünülmektedir.
 Bununla birlikte, bilgi evlerindeki kitaplar›n niteli¤i hakk›nda
bir de¤erlendirme yapmak bu çal›flman›n s›n›rlar› dâhilinde
de¤ildir. Sahan›n bilgi evlerindeki kitaplar›n konular› hakk›nda
bir de¤erlendirme yapacak çal›flmalar için müsait oldu¤u
görülmektedir. Bilgi evlerindeki kitapl›k ve kütüphanelerde
yeteri kadar süreli yay›n takibinin yap›lmad›¤› gözlenmektedir.
Belediyenin bilgi evleri ile çocuk akademilerindeki dermenin
gelifltirilmesine öncelik vermesi gerekti¤ini ifade etmek
mümkündür.

6 bilgi evinde bölüm mezunu kütüphaneci çal›flt›r›lmamakta,
sadece 2 çocuk akademisinde bölüm mezunu kütüphaneci
istihdam edilmektedir. Nitelikli hizmetin nitelikli ifl gücü
istihdam› ile sunuldu¤u bilinmektedir. Belediyenin
kütüphanecilik hizmetlerini bilgi ve belge yönetimi bölümü
mezunlar› arac›l›¤›yla yürütmesinin hizmet alanlarda daha
memnuniyet verici sonuçlar do¤uraca¤›n› ifade etmek
mümkündür.

Üsküdar Belediyesi, bilgi evleri ve çocuk akademilerindeki
kitapl›k ile kütüphanelerinde halka yönelik bilgi hizmeti
sunmaktad›r. Araflt›rma öncesinde düflünülen ve afla¤›da
ifade edilen kanaatlerin bu çal›flma ile geçerlilik kazand›¤›
görülmektedir. Bilgi evleri ile çocuk akademilerindeki eserlerin
toplu katalo¤unun oluflturulmad›¤›, yeteri kadar bölüm
mezunu kütüphaneci istihdam edilmedi¤i dolay›s›yla çocuk
ve gençlerin vakitlerini nitelikli bir flekilde de¤erlendirmelerini
sa¤layabilecek kitapl›k ve kütüphanelerin mevcut olmad›¤›
gözlenmifltir.

Mekân, derme, teknolojik koflullar ve personel bak›m›ndan
sunulan hizmetin yeteri kadar nitelikli olmad›¤›n› ifade etmek
mümkündür. Bu elefltirileri dile getirmenin amac› Üsküdar
Belediyesinin kurmufl oldu¤u bu yap›lar›n etkisiz oldu¤unu
iddia etmek de¤il, tam tersine eksikliklerinin dile getirilerek
amac›n›n tam olarak yerine getirilmesi ve çocuklar›n geliflimine
katk›da bulunmakt›r.
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Teflekkür

Bu çal›flmada yer alan Üsküdar Belediyesinin bilgi evleri ve
çocuk akademileri ile ilgili de¤erlendirmelerde ‹stanbul
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 3. s›n›f
ö¤rencilerinden de¤erli meslektafl aday›m›z Ahmet Faruk
Bilgen'e k›ymetli çabalar› nedeniyle teflekkürü bir borç biliriz.
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EK-1. Üsküdar Belediyesindeki Bilgi Evleri ve Çocuk Akademilerinin Koflullar›
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Avusturya’da Kütüphanecilik Tarihinin
Günümüze Kadar Yönetimsel Gelifliminde

Viyana fiehir Kütüphane ve Arfliv
Hizmetlerinin ‹flleyifli

Özlem Gündo¤an fiahan
Yeditepe Üniversitesi, Türkiye, ozlem.sahan@yeditepe.edu.tr

Öz

Avusturya’da kütüphanecilik geçmifli Ortaça¤’a kadar
uzanmaktad›r. Evangeliar (‹ncil) üzerine yaz›lan el yazmas›
kitab›n 1368 de IV. Karl taraf›ndan özel bir binada
korunmaya bafllamas› ile Müze kavram› hayata geçmifltir.
Her ne kadar krall›k dönemindeki kütüphanecilik kültürü,
tarihi eser ve krallar›n özel eflyalar›n›n korunmas› gibi
alg›lansa da; 1900 lü y›llar›n bafllar›nda ayd›nlar›n
oluflturmaya bafllad›klar› Halk E¤itim Merkezleri bu günkü
Kütüphanelerin de bafllang›ç faaliyetleri olarak gösterilmifl-
lerdir. Bu kurumlar 1945’te Avusturya’da ikinci Cumhuriyetin
kurulmas› ile birlikte resmen devletin himayesi ve denetimine
geçerek Eyalet parlamentosundaki Milli E¤itim ve Kültür
Bakanl›¤›na ba¤l› kurumlar olmufltur.

Bu kadim geçmifl üzerinden, Avusturya’n›n baflkenti
Viyana’da köklü kütüphanecilik tarihinin günümüzdeki
geliflimini oluflturan koleksiyonlar; çok uluslu, çok kültürlü
milletlerin yaflad›¤› da göz önünde bulundurularak
oluflmaktad›r. Bu kaynaklar› flehir kütüphane ve arflivlerinin
uzmanl›k ve hizmet alanlar›na göre da¤›l›m›n› görmek için,
uzman personel ve yeni flehir kütüphanelerinin aç›lmas›ndaki
karar mekanizmas›n› ve yerel yönetimin Kültür Bakanl›¤›
ile flehir kütüphaneleri aras›nda ki hiyerarflik çal›flmalar›
incelemek yerinde olacakt›r. Arflivcilik çal›flmas›n›n en genifl
kapsaml› örne¤i olan ve mimarisiyle göz dolduran Milli
Kütüphane Kültür Bakanl›¤›’na ba¤l› olarak ifllevlerini
sürdüren flehir kütüphanelerinin yan› s›ra son y›llarda etkin
bir kamu kurumsal yönetiminin kurulmas› için al›nan bir
dizi önlemlerle Federal Müzeler ve Avusturya Milli
Kütüphanesiyle ilgili düzenlemeleri set ve revize etme yoluna
gitti¤i bilinmektedir. Di¤er taraftan Kültür bakanl›¤› ve flehir
kütüphanelerinin organizasyon, hizmet ve yeni projelerde
yap›lan çal›flmalarla birlikte Viyana’da bulunan
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Girifl

Avusturya’da belediyelere ba¤l› flehir kütüphane ve flehir
arflivlerinin çal›flmalar›n› incelemeye bafllamadan önce
Avusturya’da ki yönetim fleklinin iki parlamentolu oldu¤unu
belirtmekte fayda vard›r ki; kütüphane ve arfliv hizmetlerinin
yönetimsel ifllevlerini nas›l yürüttüklerini anlamak aç›s›ndan
önem kazanmaktad›r. Merkezi yönetim Avusturya Federal
parlamentosunu olufltururken; yerel yönetimlerin ise dokuz
Eyaletten oluflan flehir, yani Eyalet parlamentosuyla her flehir
kendi idari sistemine göre kurumlar›n› oluflturmufltur1.

Bu çal›flma, Viyana flehir kütüphaneleri ve köklü flehir
belle¤inin, kuflaklara aktar›m›nda yerel yönetimlerin
organizasyonunda çok kültürlü, farkl› milliyetlerin varl›¤› göz
önünde bulundurularak ve Viyana anti ayr›mc›l›k yasas›
dikkate al›narak, “Viyana kütüphaneleri herkese aç›kt›r,
iflinin ehlidir, çok çeflitlidir, buluflma noktalar›d›r, nerede
ihtiyaç varsa oradad›r ve oryantasyon sa¤lar” ilkeleriyle yerel
yönetim ve flehir kütüphaneleri iflbirli¤inin çal›flmalar›n› ortaya
koymak amac›yla haz›rlanm›flt›r.

Avusturya Ulusal Kütüphanesi

Viyana’da bulunan NationalBibliothek ’’Ulusal Kütüphane’’
1920’lere kadar Habsburg imparatorlu¤u mahkemesi iken

“NationalBibliothek” günümüzde nadir eserler müzesi olarak
da kullan›lan (Ulusal kütüphaneye) ek olarak yeni Müze ve
arflivlerin aç›lmas›na yönelik hedefleri, Federal Müzeler ile
Avusturya Milli Kütüphanesinin denetim organlar›n› yeniden
tasarlanm›fl ve yeniden iç kurallar›na adapte olmufl proje
raporlar› haz›rlayan ekiplerin bir mütevelli heyeti taraf›ndan
bu çal›flmalar incelenmektedir. Kütüphane ve arfliv
kullan›m›nda özellikle gençler ve çocuklara teflvik edici, ilgi
çekici kültürel tesislerin ziyaretçiler için çekicili¤ini art›ran
bu hizmetlerin, çal›flanlar için daha iyi koflullar yaratmada
ki etkisi de görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Avusturya Ulusal kütüphanesi, Viyana
flehir kütüphane ve arfliv hizmetleri, iflleyifl, içerik,
organizasyon.
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bilgilerin deflifresiyle ve Eyalet parlamentosunun 13. idare biriminden Hoffmann Aline-Marie’nin verdi¤i
bilgilerle oluflturulmufltur. Genel baz› bilgiler için ilgili web sayfas› incelenmifltir



bu tarihten sonra Avusturya Milli kütüphanesi olarak, Avusturya
Federal hükümetin Kültür bakanl›¤›na ba¤l›, günümüzde
akademik araflt›rma yapmak isteyen kullan›c›lara ve Müze
ziyaretçilerine kaynak araflt›rmalar›, etkinlikler ve gruplara
özel oda kiralama gibi bir tak›m özel hizmetlerle 8 milyondan
fazla kaynakla Avusturya’n›n en büyük kütüphanesidir. Yaln›z
bu arada belirtmek gerekirse bu sekiz milyon kaynak sadece
bilimsel literatür kaynak de¤il, ayn› zamanda Uluslararas›
üne sahip sekiz özel koleksiyonu da içinde bar›nd›rmaktad›r.

• El yazmalar› ve Nadir Eserler bölümü
• Harita Koleksiyonu ve Küre Müzesi
• Müzik Kütüphanesi (Avusturya Halk Müzi¤i Derne¤i)
• Resim arflivleri ve Grafik Koleksiyonu
• Papirüs ve Papirüs Müzesi
• Edebi Eserler
• Planl› Diller bölümü ve Esperanto Müzesi
• Avusturya türü bitki Arflivleri

Bu nadide koleksiyonun, Sponsorluk bölümü, Geliflme ve
Uluslararas› ‹liflkiler, Bilgi Hizmetleri Bölümü, Avusturya Halk
müzi¤i derne¤i, Ariadne - kad›nlara özgü bilgi ve belgeler,
E¤itim bölümü, Resim Arflivleri ve Grafik Koleksiyonu,
Veritabanlar› - elektronik araflt›rma (IVS), Esperanto Müzesi,
Kütüphaneler aras› ödünç, Avusturya Milli Kütüphanesi
Dostlar› Derne¤i, Küre Müzesi, Koruma Enstitüsü, Harita
koleksiyonu, ‹letiflim ve Pazarlama,  Edebi Arflivler, Edebiyat
Müzesi, Müzik Kütüphanesi, Yerel Ödünç, Papirüs Müzesi,
Papirüs koleksiyonu, Planl› Diller Bölümü, El yazmalar› ve
Nadir Eserler Bölümü, Nationwide Bibliyografik Hizmetleri
ad› alt›nda bölümlerden oluflmaktad›r.

Bu bölümlerinin en bafl›nda karar verici mütevelli bir heyet
ve 325 civar›nda personel görev yapmaktad›r.

Viyana fiehir Kütüphaneleri

Viyana flehir kütüphaneleri ise Eyalet Parlamentosunun
belediye de E¤itim, Entegrasyon ve gençlik konular›yla ilgili
olan 13. ‹dari birime ba¤l› olarak çal›flmalar›n› sürdürmektedir.

Viyana Belediye binas›ndaki Wienbibliothek ise 8. ve 9.birime
ba¤l› olarak hizmet verir. fiehir kütüphanelerinde ki kadrolara
bakacak olursak Viyana kütüphaneleri yönetiminde stratejik
ve merkezi bölümleri okutmanl›k, halkla iliflkiler, kütüphane
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pedagojisi, personel, kalite yönetimi, mesleki e¤itim birimleri
oluflmaktad›r (Viyana Belediyesi, 2016a).

Viyana kütüphanelerinin bütçesi Viyana eyaletinin bütçe
tahmini kapsam›nda ve ilgili ifl grubunun oluruyla belirlenir.
Bu bütçe kapsam›nda Viyana kütüphanelerince Viyana’da
yaflayan tüm halk kesimlerine hizmetler sunulur. Avusturya
kütüphane birli¤i istatistiklerine göre Viyana’da 39 noktada
çok uluslu toplam 104 kütüphane kullan›c›lara hizmet veren
kütüphanelerin yan› s›ra, gönüllü yürütülen Kilise
Kütüphaneleri, ceza evi, huzur evi ve okul kütüphaneleri ile
görme engelliler birli¤i dinleme kütüphanesi yüksek kalite,
güncel ö¤renme, buluflma ve iletiflim ortam› olarak herkese
aç›k hizmet vermektedir (Viyana fiehir Kütüphanesi, 2016).

Özellikle kendi s›n›f›nda verdikleri hizmetler aç›s›ndan kate-
gorilere ayr›lan Viyana flehir kütüphaneleri içinde Görme
Engelliler Birli¤i dinleme kütüphanesi ‘’Hörbücherei’’ sesli
kitap üreticili¤ini kendisi yapmaktad›r.

Kendi atölyesinde profesyonel konuflmac›lar ve aktörler ile
iflbirli¤i yaparak sesli kitaplar üretir. Yaklafl›k yüz bin ortalama
sesli kitap kendi stüdyolar›nda üretilmektedir. Avusturya’da
en büyük sesli kitap üreticisi unvan›na sahiptir.

Ayr›ca Almanca konuflulan ülkelerin yan› s›ra ‹talya
kütüphaneleri ve Almanca konuflan ülkelerin görme engelliler
kütüphaneleriyle ifl birli¤i kurarak, kütüphaneler aras› altm›fl
bin sesli kitaba eriflilebilir. Kendi atölyesinde profesyonel
konuflmac›lar ve aktörler ile sesli kitap üretirler, yaklafl›k yüz
bin ortalama sesli kitaplar kendi stüdyolar›nda üretilmektedir.

Viyana Kütüphaneleri Herkese Aç›kt›r, Buluflma ve
Sosyal Yaflam Alan›d›r

2015 y›l› itibariyle Viyana yedinci kez Avrupa’n›n yaflanabilir
en iyi flehir unvan› almas›n›n çok iyi korunmufl flehir kültür
miras› ve tarihiyle elbette ki arfliv ve kütüphanelerinin bilgi
ve hizmet sunumunda ki çal›flmalar›, çok uluslu milletlerden
göç alm›fl, farkl› popülasyonlar›n varl›¤› ve ö¤renci kenti
olmas›na ra¤men entegrasyon programlar›yla hat›r› say›l›r
bir katk› sundu¤u göz ard› edilemez. Bütün bu etkenler
dikkate al›nd›¤›nda Viyana flehir Kütüphaneleri, geçmifl
y›llarda bilinen klasik kütüphane de sadece kitap okunur,
aran›lan bilgi ya da ödev araflt›rmas› için kullan›lan mekânlard›r
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mant›¤›n›n d›fl›nda tutularak hizmet sunma amac›ndad›r.
Kütüphaneler, ö¤renme, karfl›laflma ve iletiflim alanlar›d›r.
Bu 39 noktada tüm ilgililere bilgi, e¤itim ve kültürün yan›
s›ra gösteri, söylefli, mini konser gibi e¤lence hizmetleri de
sunulmaktad›r. Viyana kütüphaneleri verdi¤i hizmetlerle
mümkün oldu¤u kadar fazla kifliye hitap etmek amac›ndad›r.
Bu nedenle kullan›c› odakl›, güncel ve yüksek kaliteye sahip
farkl› medya ürünleri sunmakta ve medya seçiminde amaca
yönelik dan›flma hizmeti vermektedir. Kütüphane flubeleri
bir araya gelmenin yerel merkezleri konumundad›r ve
çevrelerindeki di¤er kurulufllarla iflbirli¤i içindedirler.
Kullan›c›lar›n bu mekânlar da kendilerini iyi hissetmeleri,
orada zaman geçirebilmeleri ve modern bir kütüphanenin
tüm olanaklar›n› kullanabilmeleri öngörülmektedir (Viyana
Belediyesi - Viyana Kütüphaneleri, 2016).

Viyana kent merkezinde ki Urban-Loritz-Platz’da bulunan
merkez ana kütüphane ve ender bulunan de¤erler kütüphanesi
(dergi mevcutlar› dâhil, bu henüz halka aç›k de¤ildir ve
burada bulunan http://katalog.buechereien.wien.at adresinden
eriflebilece¤iniz Online-Katalo¤un yard›m›yla say›lar› 1,5
milyona ulaflan kitap, dergi, CD, DVD, video, CD-ROM ve
yabanc› dil kursu mevcudumuza eriflebilir, tüm flubelerdeki
medyalar› arayabilir, ödünç al›nm›fl medyalar› önceden
›smarlayabilir ve kendi kullan›c› hesab›n›z› kontrol edebilir
ve sonra bizzat teslim al›nabilmektedir) (Viyana Belediyesi,
2016b).

fiehir kütüphanelerinden faydalanabilmek için; y›ll›k üyelik
kullan›m ücreti (Eyalet meclisince belirlenir) 2016 y›l› güncel
üyelik ücreti 24 Euro’ dur. ‹ndirimli y›ll›k ücret ( üniversite
ö¤rencileri, sivil ya da askerlik hizmeti yapan, az gelirliler)
3.80 Euro’dur.

18 yafl alt› kullan›c›lar y›ll›k ücreti, gecikme ve uyar› ücretinden
muaf tutulur. Bas›l› yay›nlar haricinde dijital kütüphaneden
de istenilen yay›nlara 24 saat eriflim mümkündür. fiehir
kütüphanelerinden herhangi birinden ödünç al›nan bir
kaynak, baflka bir kütüphaneye iade ifllemi yap›larak geri
verilebiliyor.

Viyana’da çok uluslu ve uluslararas› ö¤renci hareketlili¤inin
yafland›¤› bir flehir olan Viyana kütüphanelerinin y›ll›k istatistik
bilgilerini inceleyecek olursak; 31.12.2015 tarihi itibariyle
bilgiler flu flekildedir:
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• Aktif kullan›c›: 171726
• Bunun içindeki 14 yafl alt› çocuklar: 60601
• 14-18 yafl aras› gençler: 18692
• Kad›nlar: 106436
• Erkekler: 62821
• Kurumlar (okul ve çocuk yuvalar›): 2469

Çok uluslu farkl› milliyetlerden olan Viyana, flehir kütüpha-
nelerine yenileri eklenmek gerekti¤inde yine Eyalet
parlamentosunun yetkili kurul karar›yla aç›labilir. Bunun için
en önemli kriterler; bütçe içeri¤inin haz›rlanmas›, Personel,
Medya giderleri, di¤er kütüphane hizmet ve etkinliklerinin
finansman› hesaplanarak, toplu tafl›ma sistemiyle ba¤lant› ve
eriflime kolayca ulafl›lmas› Viyana anti-ayr›mc›l›k yasas›na
uygunlu¤u, Viyana çal›flanlar yasas›na uyumu, ‹nflaat teknik-
lerine uygunluk (Yang›n talimat›, engelliler için asansör,
rampa gibi ayr›nt›lara dikkat edilmesi flart›) getirilmektedir
(Viyana fiehir Kütüphanesi, 2016).

Arflivcilik

Ortaça¤dan bu yana arfliv hukuki konular›n ve tarihi bilginin
güvence alt›na al›nmas›na temel oluflturmakta ve bugün flehir
tarihine, yerel yönetim politikas›na iliflkin belgeleme ve
araflt›rma merkezi olarak hizmet vermektedir. Arflivin ifllevsel
görevi kapsam›na flehir idaresinin ve de Viyana’da bulunan
flehir idarelerinin alt ve orta kademe mahkemelerinin yaz›,
plan ve belgelerinin arflive al›nmas› dâhildir. Bu resmi
malzemeler ve kent tarihine iliflkin çeflitli alanlar›ndaki
koleksiyon ve dokümantasyonlarla tamamlanmaktad›r.
Kütüphane kullan›m›ndan en büyük fark, eyalet arflivinin
toplu bir görev kapsam›nda (mevcutlar›n ve koleksiyonlar›n
muhafaza edilme) çal›flmas›d›r. Viyana kütüphaneleriyse
güncel medya mevcutlar›n› sunmakta, bunlar› sürekli
yenilemekte, eski ve art›k aranmayan mevcutlar› ç›kartmaktad›r
(Viyana fiehir Arflivleri, 2016).

Viyana flehir kütüphaneleri etkinlik ve tan›t›mlar›n› halka
duyurmak daha önce belirtildi¤i gibi Viyana kütüphaneleri
e¤itim bölümü alt›nda bulunur. Hizmetler flubelerin bulundu¤u
yerlerdeki okul, çocuk yuvas› gibi e¤itim kurulufllar›yla
kurulan ba¤lant›lar sayesinde, internet yoluyla ve medya
arac›l›¤›yla (bas›n bildirileriyle) tan›t›l›r. Hem Viyana
kütüphanelerinin hem de 13. ‹dari birimin kendine ait halkla
iliflkiler bölümü bulunmaktad›r (Viyana Belediyesi - Viyana
Kütüphaneleri, 2016).
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Kütüphane Meslek E¤itimleri

fiehir kütüphanelerinde çal›flan personelin meslek içi e¤itim,
kendini gelifltirme ve özlük haklar› gibi konularda Avusturya’da
meslek derne¤i say›lan, ayr›ca ihtiyaca ba¤l› olarak e¤itim
konular›ndan sorumlu Viyana idare akademisince,
kütüphaneler taraf›ndan organize edilen Avusturya’da 2800
den fazla üye kütüphaneye dan›flmanl›k ve bilgi hizmeti
sunmaktad›r. Ayr›ca uzmanl›k seminerleri ve e¤itimleri
düzenleyen; BVÖ-Büchereiverband Österreichs: BVÖ
(Avusturya Kütüphane Derne¤i) aktif çal›flanlar›n ihtiyaçlar›na
göre e¤itim programlar›n›, Viyana ‹dare Akademisi taraf›ndan
kütüphanelerin organize etti¤i uzmanl›k ve e¤itim seminerleri
sa¤lar (BVÖ, 2016).

Sonuç ve De¤erlendirme

Bu çal›flmada, Avusturya eyalet sisteminin, yerel yönetimlerce
kendi s›n›rlar› içerisinde kalan kurum ve onlara ba¤l› birimlerin
idari iflleyifllerinin farkl›lar gösterdi¤i ifade edilmiflti. Viyana’da
ki bu kurumlardan E¤itim ve Kültür alan›nda önemli bir
lokomotif görevi üstlenmifl; Viyana flehir kütüphane ve
arflivlerinin, meslek örgütü BVÖ-Büchereiverband Österreichs:
BVÖ  (Avusturya Kütüphane Derne¤i) ile günümüzün geliflen
koflullar›na göre kendini yenileyen, flehirdeki farkl› milliyetlerin,
dil ve kültürleri göz önünde bulundurularak oluflturulan
kaynak ve koleksiyonlar›n her kesimden kullan›c›lara
(Engelliler, çocuklar, gençler, akademisyenler, ö¤renciler )
hitap etmesi, kolayl›kla eriflim sunmas›, Viyana’da flehir
kütüphanecili¤i kriterlerinin uygulanmas›nda ki en büyük
rol; kuflkusuz güçlü bir yerel yönetim ve organizasyonun
disiplinli ve istekli çal›flmalar› sonucunda ortaya ç›km›flt›r.

Viyana flehir kütüphaneleri örne¤inde gördü¤ümüz gibi,
kütüphaneleri ve kitab› sevdirmenin sadece gazete ve kitap
okunan mekânlar olarak düflünmekten ziyade, ayn› zamanda
kullan›c›lar için modern ortamlar yarat›larak, güçlü halkla
iliflkiler, tan›t›m ve medya araçlar› kullan›larak; sosyal
aktivitelerle hayata de¤er katan önemini, sürekli de¤iflimle
ilgi çekebilen, yaflam kalitesinin artmas›nda kütüphanelerin
cazibe merkezine dönüfltürülmesi zorunlu hale gelmifltir.
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Girifl

Yeni bir model olmas›, mahallelerde aç›lm›fl olan, içinde
kütüphane, bilgisayar odas› bulunan, ö¤rencilerin ö¤renim
gördü¤ü, sosyal kültürel etkinlikler yapt›¤›, oyunlar oynad›¤›,
film izledi¤i, yaz okulunda yüzlerce aktivite yapt›¤›, drama
etkinli¤ine kat›ld›¤› bir merkezden bahsediyoruz. Bu tür
ihtiyaçlar› bir arada karfl›lamas› ve Belediyelerin buna
yönelmesi yeni bir model olarak aç›klanabilir.

Bu yaz›da hem Çocuk Etüt Merkezlerinin genel iflleyifli
hakk›nda bilgi verilecek hem de merkezleri içinde bulunan
kütüphanelerin faaliyetleri anlat›lacak, kitap, okuma ve
kütüphane ba¤lam›nda uygulamada karfl›lafl›lan deneyimlerin
aktar›m› sa¤lanmaya çal›fl›lacakt›r.

Amaçlar ve Hedefler

Çocuk Etüt Merkezleri, Kad›köy ilçesinde belediye s›n›r
kapsam›nda Dumlup›nar, Fikirtepe, E¤itim ve Rasimpafla

Yeni Bir Model Olarak Çocuk Etüt
Merkezleri ve Kütüphaneleri

Kadim F›rat
Kad›köy Belediyesi, Türkiye, kadim.firat@kadikoy.bel.tr

K›smet Yalman
Kad›köy Belediyesi,  Türkiye, kismet.reis@kadikoy.bel.tr

Öz

Günümüzde belediyeler vatandafllara yönelik sosyal, kültürel
ve e¤itsel hizmetleri daha fazla vermektedir. Ö¤renim
hayatlar›n› sürdüren vatandafllara yard›mc› olmak için
kurslar, seminerler, dil kurslar› vb. çeflitli çal›flmalar
yap›lmaktad›r. ‹stanbul belediyeleri çocuklar için etüt merkezi
vb. kurumlarla ö¤rencilere ihtiyaç duydu¤u alanda yard›mc›
olmaya çal›flarak etkileflim alan›n› geniflletmektedir. Bu
çal›flmada, Kad›köy Belediyesi’nin de bu tür ihtiyaçlara
yönelik olarak sürdürdü¤ü çal›flmalardan söz edece¤iz.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Etüt Merkezleri, Kad›köy Belediyesi
Kütüphaneleri, etüt merkezi kullan›c›lar›.
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mahallelerinde ikamet eden çocuklar›m›z›n, sosyal belediyecilik
ilkesi çerçevesinde, e¤itim ve ö¤retimlerine katk›da bulunmak,
gelecekleri için do¤ru bir flekilde yönlendirilmelerine destek
olmak, yeteneklerini gelifltirmeye çal›flmak, bofl zamanlar›n›
de¤erlendirmek, okuma al›flkanl›¤› kazand›rmak, kazan›lm›fl
olan› ilerletmek ve çocuklar›m›z›n hayata haz›rlanmalar›na
yard›mc› olmak amac›yla 10 Ekim 2009 y›l›nda Dumlup›nar
Mahallesi’nde kuruldu.

Dumlup›nar Mahallesi Çocuk Etüt Merkezi ad› alt›nda,
mütevazi bir mekanda bafllayan e¤itim ve ö¤retim faaliyetleri,
çocuk haklar›na sayg›l›, tart›flan, sorgulayan, okuyan, kendisini
ifade etmeye çal›flan nesiller yetifltirmeye yard›mc› olmak
gibi bir misyonu eksen edindi. Belediyenin örnek ve özgün
projelerinden biri olan Çocuk Etüt Merkezi, çal›flmas›n›n
önemli aflamalar›n› sivil toplum örgütleri, duyarl› vatandafllar
ve muhtarl›klar ile birlikte yürüttü.

Etüt merkezlerimizden a¤›rl›kl› olarak ekonomik olarak
dezavantajl› durumda bulunan ailelerin 3. s›n›ftan 8. s›n›fa
kadar olan ö¤rencileri yararlanmaktad›r.

Etüt merkezimiz, dersin yan›nda sosyal ve kültürel etkinliklere
de önem vererek ö¤rencilerimizin geliflimine katk›da
bulunmaktad›r.

Çocuk etüt merkezlerimizin önemli prensiplerinden biri de
ö¤rencilerimizi ilgilendiren tüm çal›flmalar› veliler ile aktif
iflbirli¤i içinde yapmaktad›r.

Çocuk etüt merkezlerimiz isimlerini sanat ve edebiyat
dünyam›z›n en parlak sanatç›lar›ndan ald›. Bu büyük
sanatç›lar›m›z›n bir baflka özelli¤i de yaflamlar›n›n belli bir
döneminde Kad›köy’de yaflam›fl olmalar› ve Kad›köylülük
bilinci tafl›malar›d›r. Tam da Faz›l Hüsnü Da¤larca’n›n dedi¤i
gibi “Ben ‹stanbul’un birçok yerinde ikamet ettim. Gezdim,
gördüm, yaflad›m, ama en çok Kad›köy’ü sevdim. Kad›köy
eskiden de de¤erliydi, flimdi de” (Da¤larca, 1914-2008)

Çocuk Etüt Merkezlerimizin isimleri flöyledir:

• Bedri Rahmi Eyübo¤lu Çocuk Etüt Merkezi / 
Dumlup›nar Mahallesi

• Cemal Süreya Çocuk Etüt Merkezi / Rasimpafla 
Mahallesi
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• Faz›l Hüsnü Da¤larca Çocuk Etüt Merkezi / 
Hasanpafla Mahallesi

• Kemal Tahir Çocuk Etüt Merkezi / Rasimpafla 
Mahallesi

Kurslar

TEOG Grubu

4 Etüt merkezimizde 6. 7. ve 8. s›n›f ö¤rencileri Türkçe,
Matematik, Fen ve Teknoloji, ‹ngilizce ve Sosyal Bilgiler dersi
verilerek TEOG s›nav›na ve liseye haz›rlanmaktad›rlar. Yaklafl›k
700 ö¤renci bu derslerden yararlanmaktad›r. Haftada en az
8 saat ders görmekte ve her y›l 6 adet deneme s›nav› yap›l-
maktad›r. Ders kitaplar›, yaprak testler ve deneme s›navlar›
materyali ö¤rencilerimize di¤er hizmetler gibi ücretsiz
verilmektedir. Ders konular› Milli E¤itim müfredat›na uygun
olarak ifllenmektedir. Ö¤retmenlerimiz alanlar›nda uzman ve
deneyimlidir.

Etüt Grubu

3.. 4. ve 5. s›n›f ö¤rencilerine Matematik, Fen, Türkçe, ‹ngilizce
ve Bilgisayar dersleri verilmektedir. 800 ö¤renci bu derslerden
yararlanmaktad›r.  OKUL‹ST‹K ve TTNET V‹TAM‹N yararlan-
d›¤›m›z interaktif e¤itim programlar›ndand›r. Ayr›ca ders
d›fl›nda da ö¤rencilerimize anlayamad›klar› ya da kendilerini
gelifltirmek istedikleri alanlarda yard›mc› olunmaktad›r.

Ak›ll› Tahta

Etüt Merkezlerimizin tüm dersliklerinde Ak›ll› Tahta mevcut
olup dersler, etkinlikler Ak›ll› Tahta teknolojisi eflli¤inde
yap›lmaktad›r.

Ak›ll› tahta, e¤itim-ö¤retimde görselli¤in artt›r›lmas›nda,
zaman›n tasarruflu kullan›lmas›nda, daha fazla soru
çözülebilmesinde, ö¤renci ve ö¤retmen çal›flmalar›n›n an›nda
dijitallefltirilmesinde güzel, ciddi ve ak›ll› bir sistem olarak
hizmet yelpazemizi zenginlefltirmektedir.

Rehberlik Servisi

Rehberlik faaliyetleri; ö¤rencilerimizin yaflad›¤› s›k›nt›lar›na
ve özgün problemlerine yönelik bireye ve ailesine yol
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gösterme sürecidir. Rehberlik ö¤retmenleri ö¤rencilere; ders
program› haz›rlayarak, s›nav kayg›s› ile ilgili grup çal›flmalar›
yaparak ve baflar› grafiklerini inceleyerek yard›mc› olmaktad›r.

Bilgisayar Hizmeti

Merkezlerimizde bulunan bilgisayar salonlar›nda yer alan 80
adet bilgisayarda üye ö¤rencilerimize, öncelikle temel bilgisayar
e¤itimi verilmekte, Word, Excel ve Power Point programlar›
ö¤retilmektedir. Ayr›ca ö¤renciler ödevlerini araflt›rabilmekte,
ücretsiz ç›kt› alabilmekte, proje ve tezlerini haz›rlayabilmektedir.

Kütüphane Hizmeti

Kad›köy ilçe s›n›rlar› içinde Kültür Bakanl›¤›na ait Serap
Sedat Çocuk Kütüphanesi d›fl›nda belediyemize ba¤l› 4 etüt
merkezi ve ‹nteraktif Çocuk Kütüphanesi bulunmaktad›r.
Kad›köylü çocuklar›n kütüphane ihtiyac›n› bu kütüphaneler
karfl›lamaktad›r.

Çocuk kütüphaneleri Kad›köy Belediyesi Çocuk Etüt Merkezleri
içinde yer almaktad›r. Kütüphanelerimiz, ö¤rencilerimizin
e¤itim-ö¤retim ve araflt›rma faaliyetlerini desteklemek, okuma
al›flkanl›¤›n› gelifltirmek, ders çal›flma, ödev yapmalar›na
yard›mc› olmak, kütüphane kullanma al›flkanl›¤› kazand›rmak
 gibi ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla kurulmufl ve zamanla
hizmet skalas›n› geniflletmifltir.

Derme

Etüt Merkezlerimizin dermesinde 6500 kitap bulunmaktad›r.
Kütüphanelerimiz üyelerin ihtiyac›na cevap verebilecek
nitelikte, say›da ve birbirinden farkl› konular› içeren bir
koleksiyona sahiptir. A¤›rl›kl› olarak çocuk edebiyat›n›n
güzide eserlerini bünyesinde bar›nd›ran kütüphanelerimiz
yetiflkinler için de koleksiyon bar›nd›rmaktad›r.

Derme; hikaye, roman, fliir, karikatür, çizgi roman ve dan›flma
kaynaklar›ndan oluflmaktad›r. Koleksiyon sat›n alma ve ba¤›fl
yoluyla gelifltirilmektedir. Sat›n al›nacak kitaplar ö¤rencilerimiz,
ö¤retmenlerimiz ve personelimizden gelen istekler
do¤rultusunda tespit edilmektedir. Kütüphanelerimizde
kaynaklar Dewey Onlu S›n›flama Sistemine göre yerlefltirilmifl
olup, kütüphanelerimiz aç›k raf sistemine göre hizmet
vermektedir.
Kütüphanelerimizdeki mevcut materyal, YORDAM 2001
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Kütüphane Otomasyon program› kullan›larak, elektronik
ortama aktar›lm›fl ve internetten ö¤rencilerin hizmetine
sunulmufltur. Ö¤rencilerimiz Online Katalog Taramas› yaparak
istedikleri kaynaklar›n rafta olup olmad›¤›n› görebilirler.

Bütçe

Bütçe, Çocuk Etüt Merkezlerinin bütçesi içerisinde yer
almaktad›r.

Kütüphaneci

3 Etüt Merkezimizin sorumlusu Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü mezunudur. Her Etüt Merkezinde kütüphanede
çal›flan bir personel bulunmaktad›r.

Üyelik ve Ödünç

Etüt Merkezine üye olan herkes ayn› zamanda kütüphane
üyesidir. 7 y›ld›r hizmet veren Etüt Merkezi Kütüphanelerinde
verilen ödünç kitap say›s› 15.000’dir.

Baz› Deneyimler

Etüt Merkezleri Kütüphaneleri, yerel ihtiyaçlar› karfl›lamak,
mahallede bulunan okul ö¤rencilerine yard›mc› olma niteli¤i
tafl›maktad›r. Çocuk kendi mahallesinde bu ihtiyac›
karfl›lad›¤›nda, kütüphane yürüme mesafesi kadar oldu¤unda
kütüphaneden daha fazla yararland›¤› gözlenmifltir.

Kütüphaneci ve ö¤retmen, ö¤renci ile efl zamanl› ayn› kayna¤›,
kitab› okuyorsa ve üzerine konufluyorsa ö¤rencilerin okuma
flevki yükselmekte, kitap okuma al›flkanl›¤› artmakta, baflka
kitaplara yönelme e¤ilimi güçlenmektedir.

Atölyeler de okuma al›flkanl›¤›n› kazand›rmada bir hayli etkili
araçlard›r. Küçük Prens ve Özgür Olan ve Olmayan kitaplar›
okuyan ö¤rencilerin, 6 hafta süren atölye sonucunda
okudu¤unu anlama ve yorumlama gücünün artt›¤›n› tespit
ettik.

Atölyeye kat›lan ö¤rencilerin, atölyeden sonra farkl› kitaplara
yöneldi¤ini ve okuma serüvenine devam etti¤ini gözlemledik.

Kütüphane Yönlendirmeleri
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Çocuk Etüt Merkezlerinde ö¤retmenlerin belli bir okuma
program› vard›r. Dersin baz› bölümlerinin kütüphanede
yap›l›yor olmas›, bir mekân olarak kütüphanenin zihinlerde
yer edinmesi anlam›nda önemlidir.

Ayraç yapma, kitap kapa¤› tasarlama ve hikâye özetini
resmetme gibi etkinlikler de, çocuklar›n okuma ve kütüphane
kullanma al›flkanl›¤›n› gelifltirmede olumlu katk›lar
sa¤lamaktad›r. Ayraç ve kitap kapa¤› tasarlama ö¤rencilerin
zihinsel dünyalar›n› geniflletme, merak duygusunu ilerletme
ve düflün dünyas›n› s›çratma anlam›nda etkili unsurlard›r.

Çocuk Etüt Merkezleri kütüphaneleri d›fl›nda ö¤rencilerin
farkl› kütüphane türlerini ö¤renmeleri için özellikle Kad›köy
Belediyesine ba¤l› halk kütüphaneleri gezileri de
düzenlemekteyiz.

Kütüphane Etkinlikleri

Kütüphane Haftas›

Çocuk Etüt Merkezleri kuruldu¤u günden bu yana Kütüphane
Haftas›n› düzenli kutlamakta ve her y›l ö¤rencilerle haftan›n
temas› belirlenmektedir. “Oku-yorum” , “Kitab›n› Paylafl”,
“Kitaplar›n Atölyesi” ve TKD’nin “Çokkültürlülük ve
Kütüphane”

“Oku-yorum” temal› yürüyüflümüzde farkl›l›k yaratmak için
ö¤renciler taraf›ndan tasarlanan kitap ayrac› halka arma¤an
olarak sunuldu. Yine kitap kapaklar› ve isimleri yüz maskesi
olarak haz›rland› ve Halita¤a Caddesinde yürüyüfl esnas›nda
renkli bir görsellik yarat›l›p ö¤rencilerin müzik flöleni ile
bitirildi.

“Kitab›n› Paylafl” temal› etkinli¤imizde Bahariye Caddesinden
Alt›yol Bo¤a Heykeline kadar bir yürüyüfl düzenlendi. Çocuk
Etüt Merkezlerine ba¤›fl olarak gelen kitaplar sergilenerek
halk›n ücretsiz kitap almas› sa¤land›. 2000 kitap 1 saat içinde
okuyucular›n eline ulaflm›fl oldu.

“Kitaplar›n Atölyesi” temal› haftada bir grup ö¤renci ile Mimar
Cem Kenar kitab› okundu ve kitab›n içindeki köprü, geometrik
flekilleri ile infla edildi. Konuflan Kitaplar etkinli¤inde ise
kitap karakterleri kendilerini sahnede tiyatral bir flekilde
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anlatt›lar. Ayr›ca Evvel Zaman ‹çinde, Masal Sanat ‹çinde
masal atölyesi de yap›ld›.

TKD’nin “Çokkültürlülük ve Kütüphane” temas› kapsam›nda
Fransa Milli Kütüphanesi Türkçe Eserleri Bölüm Sorumlusu
Sara Yontan, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Onur
Bilge Kula ve ‹stanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü Baflkan Yard›mc›s› Doç. Dr. Ümit Konya’y› Kad›köy’de
misafir ettik.

TÜYAP Kitap Fuar› Ziyareti

En büyük kitap fuar›n› her y›l ziyaret etmek, kitapevlerinin
stantlar› aras›nda dolaflmak, kitaplar› incelemek, yazarlar ile
tan›flmak, toplant›lara kat›lmak, kitaba ve kütüphaneye bir
ad›m daha yaklaflmak oldu¤u için anlaml›d›r.

Di¤er Etkinlikler

Söylefliler, parkta kitap okumak, okuma atölyeleri, kütüphane
etkinlikleri di¤er hizmet unsurlar›m›z› oluflturmakta ve
ö¤rencilerin yarat›c›l›¤›n› gelifltirmektedir.
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Müzeler Ifl›¤›nda Bursa Büyükflehir
Belediyesi Kent Belle¤i Çal›flmalar›

Muhterem Çevik
Bursa Büyükflehir Belediyesi, Türkiye, muhterem.cevik@bursa.bel.tr

Fikret Alkan
Bursa Büyükflehir Belediyesi, Türkiye, fikretalkan@hotmail.com

Öz

Araflt›rma yöntemlerinin yön de¤ifltirerek teknoloji ile
bütünleflti¤i, dijital bilginin önem kazand›¤› günümüzde,
bilgiye daha kolay, zaman ve mekân s›n›rlar› olmaks›z›n
ulaflma talebi; kurumsal çal›flmalar› da flekillendirmifltir. Her
türde materyalin teknolojik imkanlarla dijital özellik
kazanarak h›zla paylafl›labilmesi bir çok sektör ya da birimin
dâhil oldu¤u ortak bir platform oluflturmufltur.

Teknolojinin yayg›n kullan›m› hayat›n her alan›nda oldu¤u
gibi müzeleri de etkilemifltir. Müzeler, kendi alan›nda toplad›¤›
verileri dijital dünyaya aktararak paylafl›ma açm›flt›r. Bugün
ça¤dafl müzecilik anlay›fl› içinde müze yönetimi, sorumlu
olduklar› alanlar› yaflayan müze konseptinde de¤erlendirmek
için teknolojiden yararlanmaktad›r. Ziyaretçinin dokunarak
ya da deneyimleyerek müzeyi keflfedebildi¤i bu anlay›fl›n
yan› s›ra müzenin arflivi de ziyaretçiyle paylafl›lmaktad›r.
Dolay›s›yla kapsam›n genifllemesi, kent belle¤i kavram›na
müzelerin de dâhil olmas›na neden olmufltur.

Kentin kültürel, sosyal, ekonomik vb. alanlardaki mater-
yallerinden oluflan kent belle¤inin, kentin derinlemesine
tan›t›m›na çok yönlü biçimlerle katk›da bulunmas›, özellikle
yerel yönetimlerin uygulay›c› ya da katk› sa¤lay›c› olarak
bu sürece ortak olma noktas›nda ilgi uyand›rm›flt›r.

Yerleflimindeki en genifl kapsaml› arflivi elinde bulunduran
Bursa Büyükflehir Belediyesi ad›na, Kültür ve Turizm Dairesi
Baflkanl›¤› taraf›ndan da kentin tarihi, kültürel, sosyal,
ekonomik vb. ö¤elerini ilgilisiyle buluflturmak amac›yla kent
belle¤i oluflturma çal›flmalar›na bafllam›flt›r. Çal›flmam›z›n
amac›;  kütüphane, arfliv, müze gibi temelde farkl›; ancak
kaynak ve yöntemsel aç›dan birbirinin alan› içinde kesiflen
konular› içeren kültürel hizmetleri, kent belle¤i içeri¤inde
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Girifl

Müzeler, içeriklerinde tarihsel de¤eri olan kültüre ait nesneleri
topluma tan›t›rlar. UNESCO Müzeler Konseyi Türkiye Milli
Komitesi Milletleraras› Müzeler Konseyi (ICOM) Türkiye Milli
Komitesi Yönetmeli¤i müze tan›m›n›: “Kültür eserlerini
koruyan ve bu eserleri etüt, e¤itim ve bedii zevki yükseltme
amac›yla toplu halde teflhir eden kamu yarar›na çal›flan,
sanata, ilme, sa¤l›¤a, teknolojiye, ait koleksiyonlar› bulunan
müesseselere müze ad› verilir" olarak yaparken, kapsam›n›
da: “Daimi teflhir bölümü bulunan kütüphaneler ve arfliv
merkezleri resmi flekilde halk›n ziyaretine aç›k bulunan tarihi
an›tlar tarihi an›tlara ait binalar›n k›s›m ve müfltemilat›,
tarihi, arkeolojik tabii önemi haiz mevkiler ve parklar, nebatat
ve hayvanat bahçeleri, akvaryumlar ve benzeri teflekküller
bu tarife girer” fleklinde ifade etmektedir. (kulturturizm.gov.tr,
2016)

Daha güncel haliyle; “Müze, araflt›rma, e¤itim ve keyif alma
amaçlar›yla, insan›n varl›¤›na ve yaflad›¤› çevreye tan›kl›k
eden somut ve somut olmayan kültürel miras›n, topland›¤›,
korundu¤u, araflt›r›ld›¤›, paylafl›ld›¤› ve sergilendi¤i, halka
aç›k, toplumun ve gelifliminin hizmetinde, kar amac›
gütmeyen ve süreklili¤i olan bir kurumdur.” tan›m›yla, amaç
ve yöntemleri aç›klanmaktad›r. (Köse, 2010, s.8)

Müze kurumlar›, dünyada meydana gelen de¤iflimlerden de
etkilenerek, nesne merkezli araflt›rma, toplama, sergileme
ve koruma yan›nda, iletiflim, e¤itim, bofl zaman de¤erlendirme
gibi insan merkezli yaklafl›mlara yönelmifllerdir. (Uralman,
2012, s.38) Teknolojinin h›zla ilerlemesi insanlar›n yaflamlar›nda

müzecilik aç›s›ndan de¤erlendirmektir. Benzeflen noktalar›
bulunmas›na karfl›n, müzecili¤in materyal aç›s›ndan daha
genifl bir yelpaze içinde yer almas› nedeniyle; devir, ba¤›fl,
sat›n alma yöntemleriyle geçmiflten hat›ralar› bünyesinde
toplayan müzeler;  elinde bulundurdu¤u koleksiyonu tasnif
etme, koruma, sergileme hatta anlafl›l›r biçimde aç›klamakla
yükümlüdür. Bu kapsamda burada,  Bursa Büyükflehir
Belediyesi’nin kent belle¤i oluflturma aflamalar›nda müzecilik
faaliyetleri de¤erlendirilmifl, gelecekte öngörülen aflamalar›
ve efl örneklerinin ayn› do¤rultuda yapt›klar› çal›flmalar› ile
karfl›laflt›rma yap›lmas› hedef al›nm›flt›r.

Anahtar Kelimeler: Müze, kent belle¤i, arfliv, koleksiyon.
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farkl› taleplerin oluflmas›na neden olmufltur. Eserlerin vitrinlerde
görsel tesirle bilgilendirmeyle dayal› sergilendi¤i klasik
müzecilik, yerini müzenin ziyaretçisiyle daha yak›n iletiflim
içine girdi¤i ça¤dafl müzecili¤e b›rakm›flt›r. Ça¤dafl müzecilik
yeniliklere aç›k oldu¤undan, teknolojinin etkin kullan›m›na
da imkân tan›maktad›r. (Altunbafl ve Özdemir, 2012, s.6).
Sergiler, konferanslar, yay›nlar, teknolojiyi içine alan sunumlar,
e¤itim, atölye çal›flmalar›, özel günler için yap›lan özel
etkinlikler, yafl, meslek gruplar›na göre özel çal›flmalar,
dezavantajl› gruplar›n faydalar›na yönelik etkinlikler ile
müzeler, toplumun tamam›n› kapsayarak, hem ziyaretçisinin
kiflisel geliflimi ad›na, hem de müzenin geliflimi ad›na karfl›l›kl›
bir etkileflim oluflturmaktad›r (Artan, 2015, s.1).

Bahsetti¤imiz etkinlikleri bugün her müze gerçeklefltirme
çabas› içindedir. Söz konusu etkinliklerin gerçeklefltirilmesinde,
yaflam›m›z›n art›k her noktas›nda yer alan teknoloji de
kullan›lmaktad›r. Bilginin h›zla yay›l›m›n› sa¤layan teknoloji,
baflta müzelerin sergileme unsurlar›nda kendini göstermektedir.
Gerçe¤ine çok yak›n mankenler, robotlar, ya da hologramlar,
simülasyon uygulamalar›, sesli rehberler, dev ekranlar,
kiosklar, hareketli canland›rmalar, dokunmatik ekranlar, kare
kodlu anlat›mlar ve mobil uygulamalar hatta sanal müzeler
teknolojinin etkin kullan›m örneklerindendir.

Teknolojide yaflanan h›zl› de¤iflimler, müze sergilemelerinde
kullan›ld›¤› gibi, iletiflim alan›nda da kendini göstermektedir.
Müze etkinliklerini duyurmada e-posta ve mobil mesaj
sistemleri, sosyal medya a¤lar› ve bunlara özel tasar›mlarla
sanal dünyan›n kap›lar› aralanmaktad›r. Teknoloji ile bilgi
oluflturma ve yayma, bas›l› ortamda gerçekleflse dahi üretim
bafllang›c› dijital yolla haz›rlanmaktad›r (Boyraz, 2011, s.17).
 Bilgi kayna¤›n›n dijitalleflmesi,  kolay düzeltilebilir olmas›,
eriflimin daha zahmetsiz ve zaman ve mekân kavramlar›ndan
ba¤›ms›z yap›labilmesi (Tonta, 2009, s.2), kullan›c›lar›n
teknolojiye kolay uyum sa¤layabilmesi, kiflilerin dijital dünyada
h›zla yol almas›na neden olmufltur. Dijital dünya kullan›c›lar›na
verilen hizmetler de böylelikle teknoloji ile sa¤lanmaktad›r.

Müze uzmanlar›, müzelerine ait bilgileri ve eriflimleri, özellikle
internetin günümüzde eriflti¤i noktadan güç alarak, sanal
ortama açmaktad›rlar. Teknolojik geliflmelerden önce
gerçeklefltirilen yay›n ve bilgiler bile h›zla bu yeni ak›ma
ayak uydurmak zorunda kalmaktad›r.
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Müzenin Bilgi Kaynaklar›

Müze kurumlar›, ait oldu¤u bölgeye ait de¤erleri ya da sahip
oldu¤u koleksiyona ait öznellikleri; tan›tma, tarihsel, kronolojik,
sosyal, kültürel ve ekonomik aç›lar›ndan derinlemesine
inceler. Araflt›r›r ve koleksiyonundaki eserlerle izlenime sunar.

Ça¤dafl müzecilik olarak adland›r›lan, ifllevsel olarak
ziyaretçisiyle daha etkin bir rol üstlendi¤ini anlatt›¤›m›z
müzelerde çal›flmalar›n gerçeklefltirilmesi, yo¤un bir araflt›rma
sürecinden geçmektedir. Araflt›rma sonucu elde edilen veriler,
süzülerek nitelikli bilgiye dönüfltürülmelidir. Bu do¤rultuda
elde edilecek bilgilerin kaynaklar› farkl› yollardan müze ile
birleflir.

Koleksiyonlar›n bütün olarak ya da eserlerin tekil biçimde
ziyaretçiye anlatacaklar› vard›r. Müzeye eserin temin edilifl
flekli; ba¤›fl, devir ya da sat›n alma yolu olarak de¤iflirken,
eserin tan›k oldu¤u tarihsel sürecin öykülefltirilmesi de burada
bafllar. Baflka bir deyiflle farkl› hikâyeler biriktirilir. Konusuna
göre eserin aç›klanmas›, koleksiyonun izleyiciye sa¤layaca¤›
katk› bilimsel veriler oluflturur. Eserler sahip olduklar› de¤erlere
göre ziyaretçiyle buluflurken, hikâyelerin ziyaretçinin ilgisini
çekecek özel yanlar› esere ve müzeye duyduklar› ilginin
artmas›n› sa¤lar. Müzenin toplumun her düzeyinden insan
profiline hizmet eden bir kurulufl oldu¤undan yola ç›karak
yaz›l› veya rehberlik yolu ile sunumun, toplumun genel
yap›s› göz önünde tutularak basitlefltirilmesi gerekir. Müze
koleksiyonlar›na dayal› sunumlar müzede yer alan bilgi
kaynaklar› bak›m›ndan önceliklidir. Ziyaretçiye aktar›lan
veriler, ziyaretçide oluflan bilgi kümesi ilginin artarak konuyu
ö¤renme iste¤i do¤urabilir. Bu nedenle sunumda verilecek
bilgilendirmenin, müze personeli ile ziyaretçi aras›nda
yaflanacak bilgi al›fl veriflinin yo¤unlu¤una göre de¤iflmelidir.
Müze uzmanlar› konuya hâkim, gelebilecek her türde soruya
haz›rl›kl› donan›mla ziyaretçi karfl›s›nda bulunmak
durumundad›r.

Müzenin sahip oldu¤u içerik, ço¤u zaman akademik
araflt›rmac›lar taraf›ndan da kullan›lmaktad›r. Bilimsel aç›dan
yay›n yapmak isteyen araflt›rmac› veya akademisyenler
müzelerin sahip oldu¤u bilgi kayna¤›n› kullanmak amac›yla
müzeye baflvuru yaparlar. Müze, edindi¤i bilgileri (yap›lacak
yay›nlar›n kopyalar›n› talep etmek karfl›l›¤›nda da olabilir)
araflt›rmac›larla paylafl›r.
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Müze ziyaretçisinde ilgi uyand›rmak ve müzeler arac›l›¤› ile
toplumun kültür ve e¤itim birikimine katk›da bulunmak
amac›yla yapt›¤› çal›flmalarda kendi arflivini de kazanm›fl
olur. Hâlihaz›rda tarihsel birikimi paylaflan müze, kendi
tarihini de y›llar geçtikçe arflivleme ve kullanma imkan›na
sahip olur.

Ç›k›fl noktalar› farkl› olsa da müzede toplanan bilginin
ilgilisiyle paylafl›m› ya da müzelerin bilgi ortam› olarak
kullan›m›na aç›lmas› müzelere ifllevinde bilgi kayna¤› olma
sorumlulu¤unu yükler. Öte yandan sunulacak bilgi birikiminde
hizmet alan›n›n gelifltirilmesi, müze ziyaretinin bir seferden
birçok sefere ç›kar›lmas›, etkinliklerin sürdürülebilirli¤inin
sa¤lanmas›, bilimsel geliflimin artt›r›lmas› ad›na uzmanlar
kendi dallar›nda geliflime göstermelidir (Uralman, 2006, s.5).
Böylelikle kurum, hem kendi yarar›na hem de ziyaretçilerin
yarar›na küçük ölçekli bafllayarak bazen hat›r› say›l›r flekilde
büyüyen kütüphane ve arflivler edinmifltir. Bu nedenle sergi
unsurlar›na ait veriler tasniflenerek bilgiye dönüfltürülür ve
dijital ortamda aktar›l›r. Ancak ayn› kurum içinde birbiri
içinde kesiflen amaçlar› ayn›, çal›flma yöntemleri farkl› uzmanl›k
gerektiren; müze, arfliv ve kütüphanenin kar›flt›r›lmamas›
gereklidir.

Müze bünyesinde çeflitli kaynaklardan oluflturulan arfliv, art›k
bir arfliv kurumu yöntemi ile uluslararas› standartlarda tasnif
edilmelidir. Aksi halde bilgi y›¤›n›ndan öteye geçmez.
Günümüzde zaten bafllang›c› dijital yolla yap›lan bilgilerin
arflivlenmesi ve dijital olmayan bilgilerin de dijital hale
getirilerek saklanmas› ad›na, haz›r programlar ve hizmet
veren firmalar bulunmaktad›r. Teknolojinin geliflimine paralel
olarak, standartlaflt›r›lm›fl arfliv programlar›, bu hizmetlerin
gerekliliklerini sunmaktad›r.

Bursa Büyükflehir Belediyesi Kent Belle¤i Çal›flmalar›

Yerel yönetimler, kentin simgelerini ve kendine özgü de¤er-
lerini, tarih ve kültür birikimi tan›tmak, korumak, gelecek
kuflaklara aktarmak, kentlilik bilincini ve kentlinin yaflam
standartlar›n› artt›rmak; k›sacas› yaflanabilir bir dünya
kenti olabilmek amac› ile çal›flmalar yürütmektedir.

Türkiye’nin en önemli tarihi kentlerinden biri olan Bursa’ya
ait de¤erlerin korunmas›, saklanmas› ve gelecek nesillerce
benimsenerek sürdürülebilir hale getirilmesi amac›yla Bursa
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Büyükflehir Belediyesi; Bursa’n›n tarihi dokusunun ortaya
ç›kar›lmas› için restorasyon çal›flmalar› yan›nda, kentin somut
ve somut olmayan de¤erlerini de bünyesine katmaktad›r.

2014-2019 Stratejik Plan› do¤rultusunda, yapaca¤› çal›flmalarda,
“Kültür, Sanat ve Turizm Hizmetleri Yönetimi” odak alan›
alt›nda “Tarihsel kimlik bilinci Kentimizin Kültür, Sanat ve
Turizm Alanlar›nda Geliflimine Katk› Sa¤lanmas› ve Kültürel
Miras›n Ça¤dafl Yaflamla Birlefltirilip Gelecek Kuflaklara
Aktar›lmas›”n› amaç edinmifltir. Müzecilik faaliyetlerinin
yayg›nlaflt›r›lmas› ve etkinlefltirilmesi hedefi içinde yeni
müzeler açmak ve müzecilik faaliyetlerini yayg›nlaflt›rmak
ve etkinlefltirmeye de performans de¤erleri belirlemifltir.
(Bursa Büyükflehir Belediyesi, 2015, s.144).

1998 y›l›nda Kütüphaneler fiube Müdürlü¤ü’ne ba¤l› olarak
halen de hizmet veren fiehir Kütüphanesi bünyesinde yer
alan Bursa Belgeli¤i bölümü, Bursa kentine ait arfliv oluflturma
yolunda at›lan ilk ad›md›r. Bursa hakk›nda toplanan her türlü
veriden oluflan Bursa Belgeli¤i, Bursa için araflt›rma yapmak
isteyenlerin çal›flmalar›n› da desteklemektedir (Kuzgun, 2000,
s.2).

2010 y›l›nda Bursa kentinin kaybolan de¤erlerini tespit ve
korumaya yönelik olarak, somut ve somut olmayan kültürel
miras›n ortaya ç›kar›lmas›, saklanmas› ve paylafl›lmas› amac›yla
Bursa Araflt›rmalar› Merkezi kurulmufltur. Merkez; bas›l›, sesli
ve görsel malzemesini çözümleyip kitaplar halinde
yay›nlayarak, Bursa hakk›nda yap›lan çal›flmalara zenginlik
ve çeflitlilik katmaktad›r (bursaarastirmalarimerkezi.org, 2016).

2004 y›l›ndan Bursa Kent Müzesi’nin kurulmas›yla, Özel
Müzeler ve Denetimleri Hakk›ndaki Yönetmelik uyar›nca,
Bursa’n›n de¤erlerini ça¤dafl müzecilik anlay›fl› içinde
müzeseverlerle buluflturan Bursa Büyükflehir Belediyesi,
Müzeler fiube Müdürlü¤ü’ne ba¤l› dokuz müze ile flehrin
de¤erlerini gözler önüne sermektedir. Birinci bölümde
bahsetti¤imiz veri kaynaklar›ndan gelen dokümanlar›, nitelikli
bilgiye dönüfltürerek, müzecilik kurallar› çerçevesinde
izleyicisine sunmaktad›r.

Müzelerin envantere kay›tl› eserleri d›fl›nda gelen ba¤›fllarla
da elde edilen verilerin arflivlenmesi gereklili¤i ve önemi
do¤rultusunda; müzelerin bilgi yönetimi ilgililerin hizmetine
aç›lacakt›r.
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Çal›flmalar›n yürütülmesi müzelerde bulunan; 1342 adet
envantere kay›tl› eser, 359 adet harita ve plan, 29.000’den
fazla dijital taramas› yap›lm›fl foto¤raf, 6000 adet flah›s
koleksiyonu durumunda taranacak foto¤raf, 13,2 GB dijital
haldeki video, ses, belgesel kay›tlar› ve 21.000 sayfa Osmanl›ca-
Türkçe içerikli, tapular, nüfus cüzdan›, Evlilik Cüzdan› vs.
belgenin dijital hale getirilerek tan›mlanmas›yla bafllat›lm›flt›r.

Bursa’ya ait verilerden oluflan genifl arflivin, Büyükflehir
Belediyesi kurumlar›n›n koordineli olarak u¤rafl›lar›yla, Bursa
hakk›nda araflt›rma yapmak isteyen kitlenin hizmetine sunmak
amac›yla, kent belle¤i kurulmas› amaçlanmaktad›r.

De¤erlendirme ve Sonuç

Müzeler içeriklerinin getirdi¤i veriler ve sunduklar› hizmetler
ile bilgi kayna¤› olarak da do¤al bir görev üstlenmifllerdir.
Gerek kendi, gerekse d›fl kaynaklardan edindikleri verilerin
nitelikli bilgi içeri¤i ile tekrar ziyaretçisine sunulmas› döngüsü,
müzelerin ifllevsel olarak topluma kazand›rd›klar›na yeni bir
boyut katmaktad›r. Eserin içeri¤i, tan›mlanmas›, yap›lan
etkinliklere ait ziyaretçiye aktar›lacak bilgiler ve müzenin
y›llar boyunca etkinliklerle bünyesinde oluflturduklar›ndan
ç›kan doküman, müzenin, arfliv ihtiyac›n› oluflturur. Ancak,
çal›flmalar›n; kütüphane, arfliv kurumu ve müze üçlüsü içinde
yöntem olarak kendi uzmanl›klar› çerçevesinde
de¤erlendirilmesi ve uluslararas› standartlar takip edilerek
oluflturulmas› gerekmektedir.

Bursa Büyükflehir Belediyesi Bursa kentine ait birikimini,
bünyesinde oluflturdu¤u kütüphane, araflt›rma merkezi ve
müzelerinde saklamaktad›r. Bu büyük veri toplulu¤unu,
tan›ml›, ifle yarar bilgiye çevirebilmek ve ilgilisinin hizmetine
sunabilmek ad›na “Kent Belle¤i” oluflturma kapsam›nda
çal›flmalar yap›lmaktad›r. Günümüzde ortaya ç›kar›lacak
bellek verileri ile ilgili tespit ve tan›mlama süreci devam
etmektedir. Aç›k eriflim ile hizmete sunulmas› planlanan kent
belle¤i, yerli yabanc› Bursa araflt›rmac›lar›na katk› sunacakt›r.
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Belediye Kütüphanelerinde Gerçeklefltirilen
‹ki Farkl› Proje Örne¤i: Y›l›n Yazar› ve

Nilüfer’de Kad›n Hayata Yak›n Projeleri

Selin Can Cemgil
Nilüfer Belediyesi, Türkiye, selincanozdemir@nilufer.bel.tr

Öz

Nilüfer Belediyesi Kütüphanelerinin her yafltan ve katmandan
okura ulaflma, kat›l›mc›s›nda kal›c› ve olumlu bir dönüflüm
yaratma amac›yla gerçeklefltirdi¤i projelerden ikisi “Y›l›n
Yazar›” ve “Nilüfer’de Kad›n Hayata Yak›n” projeleridir. Bu
projeler kent halk›n› kütüphane mekânlar›yla buluflturman›n
ve kütüphane alg›s›nda bir de¤iflim vaat etmenin yan› s›ra,
belediye kütüphanelerinin okuma al›flkanl›¤› konusunda bir
proje üretim merkezi olarak da hizmet verebilece¤ini
göstermektedir. Bildiride “Y›l›n Yazar›” ve “Nilüfer’de Kad›n
Hayata Yak›n” projelerinin amaç, kapsam ve yöntemleri iki
ayr› bafll›kta ele al›nacakt›r.

Y›l›n Yazar›

Y›l›n Yazar›, üretti¤i eserlerle Türk edebiyat›nda yer edinmifl
önemli bir yazar› odak noktas› seçer ve seçilen yazar› farkl›
sanat ve edebiyat disiplinlerinde y›l boyunca gerçeklefltirilen
etkinlikler arac›l›¤›yla her yafltan okurla buluflturmay› hedefler.
Proje, Nilüfer Belediyesi bünyesinde bulunan befl farkl›
kütüphane koordinasyonunda, kütüphanelerin temalar›na
göre belirlenen hedef gruplara yönelik gerçeklefltirilir. Proje,
seçilen yazar oda¤›nda gerçeklefltirilen yarat›c› yazma,
okuma vb. atölye programlar›n›, hikâye anlat›mlar›n›,
söyleflileri, sergileri, kitap kapa¤› tasar›m› ve öykü/mektup
gibi yar›flmalar› içerir. Y›l›n Yazar› projesi, 2013 y›l›nda
Sabahattin Ali oda¤›nda, 58 farkl› etkinlik bafll›¤›nda 2273
kat›l›mc›yla gerçeklefltirilmifltir.  2015 y›l›nda Aziz Nesin
oda¤›nda gerçeklefltirilen Y›l›n Yazar› projesi, 113 farkl›
etkinlik bafll›¤›yla 5375 kifliye ulaflm›flt›r. Kat›l›mc› say›s›n›n
bir önceki y›la oranla art›fl›, projenin kent halk›nda yaratt›¤›
ilgiyi gösterir niteliktedir. Y›l›n Yazar› projesinin 2016 y›l›
yazar› Yaflar Kemal olarak belirlenmifltir.
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Girifl

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, benimsedi¤i “Kütüphaneler
yaflayan yerlerdir,” görüflünden hareketle, her yafltan ve
katmandan okura ulaflma, yeni okurlar›n yetiflmesine arac›l›k
etme, kat›l›mc›larda kal›c› ve olumlubir dönüflüm yaratma
amac›yla birçok proje gerçeklefltirmektedir. Bu bildiride,
“Y›l›n Yazar›” ve “Nilüfer’de Kad›n Hayata Yak›n” projelerinin
amaç, kapsam ve yöntemleri iki ayr› bafll›k içinde ele
al›nacakt›r.

 “Y›l›n Yazar›” ve “Nilüfer’de Kad›n Hayata Yak›n” projeleri
kent halk›n› kütüphane mekânlar›yla buluflturman›n ve
kütüphane alg›s›nda bir de¤iflim vaat etmenin yan› s›ra,
belediye kütüphanelerinin okuma al›flkanl›¤› konusunda bir
proje üretim merkezi olarak da hizmet verebilece¤ini
göstermektedir.

Y›l›n Yazar›

Y›l›n Yazar› projesiyle, üretti¤i eserlerle Türk edebiyat›nda
yer edinmifl önemli bir yazar üzerinde yo¤unlaflmak, belirlenen
yazar›n hayat›n›, edebiyata bak›fl aç›s›n›, dil tutumunu ve
eserlerini kent halk›n›n aktif kat›l›mc›s› oldu¤u etkinlikler

Nilüfer’de Kad›n Hayata Yak›n

Hayattaki dönüflümün kad›nlarla, edebiyat ve sanatla
gerçekleflece¤ine olan inançla 2010 y›l›nda bafllat›lan
Nilüfer’de Kad›n Hayata Yak›n projesi, Nilüfer ilçesine ba¤l›
köy ve beldelerde yaflayan kad›nlarla yürütülür. Proje,
kad›nlar›n bir birey olarak fark›ndal›klar›n› güçlendirmeyi
amaçlar ve hayat›n aktif birer öznesi olmalar›n› destekler.
Her sene 3 farkl› yazar›n önce kitaplar›yla, sonra kendileriyle
buluflan kat›l›mc›lar, yazarlar›ndan imzal› kitaplarla dolu
kiflisel kitapl›klar›n› kurma olana¤› elde etmektedirler. Yerel
yönetim kurumlar›nda aç›lan ilk eflitlik birimlerinden birine
sahip Nilüfer Belediyesi’nin kad›n sorununa yaklafl›m› ve
projeye verdi¤i destekle, bafllang›çta 50 olan kat›l›mc› say›s›
2015 y›l›nda 1000’i aflm›flt›r. 2010 y›l›ndan bu yana, 18
yazar Nilüfer’de Kad›n Hayata Yak›n projesinin bir parças›
olmufltur.

Anahtar Kelimeler: Belediye kütüphaneleri, edebiyat, okuma
al›flkanl›¤›, sosyal projeler, toplumsal eflitlik.
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arac›l›¤›yla derinlemesine incelemekamaçlan›r. Belirlenen
yazar›n y›l boyunca düzenlenen etkinlikler arac›l›¤›yla her
yafl ve her katmandan okurla buluflmas›,  daha yayg›n biçimde
tan›nmas› ve benimsenmesi hedeflenmektedir. Kent halk›n›n
kütüphaneler ve okuma al›flkanl›klar›konusunda olumlu bir
tutum benimsemesi, projenin temel hedeflerinden biridir.

Proje, Nilüfer Belediyesi bünyesinde bulunan befl farkl›
kütüphane (Akk›l›ç Kütüphanesi, Üçevler Kütüphanesi, fiiir
Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, Demirci Kütüphanesi)
koordinasyonunda, kütüphanelerin temalar›na göre belirlenen
hedef gruplara yönelik gerçeklefltirilir.

Proje, seçilen yazar oda¤›nda tasarlanan yarat›c› yazma,
okuma gibi atölye programlar›, hikâye anlat›mlar›, masal
dinletileri, söylefliler, sergiler, ö¤retmen buluflmalar›, kitap
kapa¤› tasar›m› ve öykü/mektup yar›flmalar›yla birlikte
y›lsonunda düzenlenen sempozyumu içerir. Belirlenen hedef
gruplar, birebir saha ziyaretleri ve serbest ça¤r›larla etkinliklere
davet edilir. Etkinlik kat›l›mc›lar›na belirlenen yazar›n
kitaplar›ndan hediye edilir.

Y›l›n Yazar› kapsam›nda gerçeklefltirilen atölyelerde üretilen
eserler, Yarat›c›l›¤›n ‹zinde (Nilüfer Belediyesi, 2015d) bafll›kl›
kitapta de¤erlendirilir. Yarat›c›l›¤›n ‹zinde (Nülfer Belediyesi,
2015d) kitab›, y›l boyunca gerçeklefltirilen etkinliklerin bir
dökümünü kapsamakla birlikte, ö¤rencilerin belirlenen
yazardan ilhamla ürettikleri eserleri de kay›t alt›na al›r. Kitab›n
bas›m› ve da¤›t›m› Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlü¤ü
taraf›ndan gerçeklefltirilir.

Ayn› flekilde, y›lsonunda gerçeklefltirilen sempozyumda
sunulan bildirilerden oluflan bir kitap da Nilüfer Belediyesi
Kütüphane Müdürlü¤ü taraf›ndan bas›l›r ve da¤›t›l›r. (Nilüfer
Belediyesi, 2015b)

Nilüfer Belediyesi’nin 2013 ve 2015 Faaliyet Raporlar›nda da
görülebilece¤i üzere, Y›l›n Yazar› projesi, 2013 y›l›nda
Sabahattin Ali oda¤›nda, 58 farkl› etkinlik bafll›¤›nda 3323
kat›l›mc›yla gerçeklefltirilmifltir. (Tablo 1) 2015 y›l›nda Aziz
Nesin oda¤›nda gerçeklefltirilen Y›l›n Yazar› projesi, 113 farkl›
etkinlik bafll›¤›yla 5371 kifliye ulaflm›flt›r (Tablo 2).

Y›l›n Yazar› projesinin 2016 y›l› yazar› Yaflar Kemal olarak
belirlenmifltir.
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2013 Y›l›n Yazar› Sabahattin Ali

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, 2013 y›l›n› Türk edebiyat›n›n
en de¤erli yazarlar›ndan biri olan Sabahattin Ali’ye adam›fl
ve y›l boyunca gerçeklefltirilen etkinliklerle yazar›n çok yönlü
yarat›c›l›¤›n›n izlerini sürmüfltür.

2013 Y›l›n Yazar› Sabahattin Ali projesi kapsam›nda Sabahattin
Ali’nin k›z› Filiz Ali’yle, H›fz› Topuz, Selim Günefl ve Metin
Andaç gibi usta edebiyatç›larla söylefliler gerçeklefltirilmifl ve
bu söyleflilere farkl› yafl gruplar›ndan toplam 465 kifli kat›l›m
göstermifltir. Ressam Lale Agayeva e¤itmenli¤inde ilkokul
ö¤rencileriyle resimleme, ortaokul ve lise ö¤rencileriyle
Hakan Akdo¤an e¤itmenli¤inde yarat›c› yaz› atölyeleri
düzenlenmifl ve farkl› okullardan toplam 110 ö¤renci Sabahattin
Ali’nin eserleri incelenmifl, onun yarat›c›l›¤›ndan ilhamla yeni
yarat›lar ortaya ç›karm›flt›r. Sabahattin Ali eserlerinin gençlerin
zihinlerinde yaratt›¤› alg›y› belgelemek amac›yla gerçeklefltirilen
Bursa Liseleraras› Kitap Kapa¤› Yar›flmas›’na 141 ö¤renci
eserleriyle baflvurmufltur. Nilüfer’de Kad›n Hayata Yak›n
projesi kat›l›mc›lar› da Y›l›n Yazar› Sabahattin Ali kapsam›nda
Sevengül Sönmez ile buluflmufllard›r (Tablo 1).

Y›lsonunda düzenlenen “D›fl›m›zdaki Masum Sabahattin Ali
Sempozyumu”, yazar ve akademisyenlerinin Sabahattin Ali’nin
fliir, öykü ve romanlar› hakk›nda görüfllerini yans›tt›¤›, y›l
boyunca süren etkinlik ve atölye birikimlerinin de¤erlendirdi¤i
oturumlar› içermifltir.

“D›fl›m›zdaki Masum Sabahattin Ali Sempozyumu” kapsam›nda
gerçeklefltirilen oturumlarda ‹lksen Baflar›r, Mert F›rat ve
Murat Cem Orhan, Sabahattin Ali’nin bir eserini sinemaya
uyarlaman›n imkânlar›n› sorgularken, Deniz Aktan Küçük
ve Mesut Varl›k Sabahattin Ali fliirlerini yak›ndan incelemifllerdir.
Zeliha Günefl, Sabri Gürses ve Sevengül Sönmez’in kat›l›mc›s›
oldu¤u oturumda, Sabahattin Ali’nin roman kahramanlar›
üzerinden “ayd›n” kavram›na yükledi¤i anlam sorgulanm›fl,
Ali’nin çevirmen yönü ele al›nm›fl, Markopafla’n›n öyküsü
paylafl›lm›flt›r. Semih Gümüfl, Hakan Akdo¤an, ‹rfan Karakoç
ve Dervifl Ayd›n Akkoç ise, Sabahattin Ali’nin romanc›l›¤›n›
ve öykücülü¤ünü incelemeye açm›flt›r (Nilüfer Belediyesi,
2013).
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2015 Y›l›n Yazar› Aziz Nesin

Aziz Nesin'in 100. yafl›, Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri
taraf›ndan gerçeklefltirilen  “2015 Y›l›n Yazar› Aziz Nesin”
projesiyle kutlanm›flt›r.

2015 Y›l›n Yazar› Aziz Nesin kapsam›nda, farkl› içerikleriyle
çocuklar›n ve gençlerin Aziz Nesin'le tan›flmalar›na arac›l›k
eden birçok atölye gerçeklefltirilmifltir. Özgürtürk Çal›k'›n
e¤itmenli¤indeki “Drama Sen Nesin?”  atölyesine 168, Çiçek
Köse e¤itmenli¤indeki resimleme atölyesine 78, Hakan
Akdo¤an rehberli¤indeki ‘Yak›n Okuma ve Yaz› Atölyesi’ne’
111 ö¤renci kat›lm›flt›r. Nilüfer Belediyesi Karikatür Atölyesi
kat›l›mc›lar›na yönelik gerçeklefltirilen sunuma da 26 karikatür
ö¤rencisi kat›lm›fl, Ahmet Aykanat ve Mehmet Kahraman
e¤itmenli¤inde gerçeklefltirilen çal›flmalarda ortaya ç›kan
karikatürler, Konak Kültürevi’nde izlenime aç›lm›flt›r. Atölye
mekânlar› genellikle kütüphaneler olmufltur (Tablo 2).

Gazetecili¤e bafllad›¤› ilk y›llardan ölümüne dek Aziz Nesin'in
yak›n›nda olan Zeynep Oral, "O Güzel ‹nsan Aziz Nesin"
söyleflisinde Aziz Nesin'in mücadelesini ve çal›flkanl›¤›n›
kat›l›mc›larla paylaflm›flt›r. Aziz Nesin'in ve Nesin Vakf›'n›n

Tablo 1. 2013 Y›l›n Yazar› Sabahattin Ali Etkinlik Verileri

Etkinlik ad› Oturum Kat›l›mc›

Bas›n Toplant›s› 1 25

Söylefliler 8 465

Atölyeler 26 110

Nilüfer’de Kad›n Hayata Yak›n 1 700

Öykü Dinletileri 11 364

Yar›flma Ödül Töreni 1 161

Sergi Aç›l›fl ve ‹zlenme 1 650

Film Gösterimi 2 175

Tiyatro 1 221

Sempozyum 5 352

Toplam 58 3323
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en unutulmaz foto¤raflar›n› çeken ‹sa Çelik’in söyleflisine
kat›lan gençler de, Nesin'in sanat›na, edebiyatç› kiflili¤ine,
günlük yaflam›na ve mücadelesine ›fl›k tutan foto¤raflar›n
hikâyesini dinleme f›rsat› yakalam›fllard›r. Yazar ve e¤itmen
Adnan Binyazar, düzenlenen söyleflide yak›n dostu Aziz
Nesin'i gençlere anlatm›fl, onlar›n bildi¤i Aziz Nesin'e yeni
boyutlar kazand›rm›flt›r. Yüksel Pazarkaya, Akk›l›ç
Kütüphanesi’nde gerçeklefltirilen söyleflide Aziz Nesin’in
bilinmeyen yönlerini lise ö¤rencileriyle paylaflm›fl, Fehmi
Enginalp ise Aziz Nesin’in Bursa’daki sürgün y›llar›n› aktarm›flt›r.
Nesin Vakf› Yöneticisi Süleyman Cihangiro¤lu, Nilüfer’de
Kad›n Hayata Yak›n kat›l›mc›lar›yla buluflmufl, Nesin’in
düflünce dünyas›n› yak›ndan tan›ma f›rsat› sunmufltur.

Profesyonel hikâye anlat›c›s› Nazl› Çevik, yetiflkinler ve
çocuklarla ayr› oturumlarda buluflmufl, Aziz Nesin’in masallar›n›
onlarla paylaflm›flt›r.

2015 Y›l›n Yazar Aziz Nesin etkinlikleri kapsam›nda düzenlenen
Bursa Liseleraras› Kitap Kapa¤› Yar›flmas›'na kat›lan 377 genç,
Aziz Nesin'in Bursa'da geçirdi¤i sürgün y›llar›n› anlatt›¤› Bir
Sürgünün An›lar› kitab› için kapak tasarlam›flt›r. Yar›flmaya
kat›lan 571 tasar›mdan 103'ü Ö¤rencilerden Kitap Kapa¤›
Tasar›mlar› ismiyle Nâz›m Hikmet Kültürevi'nde sergilenmifltir
(Tablo 2).

Aziz Nesin an›s›na düzenlenen “Ö¤retmenlerden Aziz Nesin’e
Mektup” yar›flmas›na Türkiye’nin farkl› illerinden 61 mektup
kat›lm›flt›r ve baflvuran 30 mektup, Nilüfer Belediyesi
Kütüphane müdürlü¤ü taraf›ndan kitaplaflt›r›lm›flt›r, bas›m›
ve da¤›t›m› gerçeklefltirilmifltir (Nilüfer Belediyesi, 2015a).

Çal›flkan Bir Kalp Aziz Nesin Sempozyumu, toplumsal
duyarl›l›¤›n› mizahla birlefltiren Aziz Nesin’in eserlerinin konu
edildi¤i  “2015 Y›l›n Yazar› Aziz Nesin” etkinliklerinin
sonuncusu olmufltur.

Sempozyuma Turgut Çeviker, Adnan Özyalç›ner, Cemal
Dindar, Levent Cantek, Metin Üstünda¤ Prof. Dr. Konur
Ertop, Prof. Dr. Hülya Nutku, Prof. Dr. Onur Bilge Kula,
Efdal Sevinçli, Turgay Fiflekçi, Semih Çelenk ve Tahir Abac›
gibi birçok de¤erli isim kat›lm›fl, iki gün boyunca
gerçeklefltirilen oturumlarda Aziz Nesin birçok yönüyle ele
al›nm›flt›r (Nilüfer Belediyesi, 2015c).
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Tablo 2. 2015 Y›l›n Yazar› Aziz Nesin Etkinlik Verileri

Y›l›n Yazar›: Aziz Nesin
Bas›n Toplant›s›

Aziz Dede'den Masallar

Drama Sen Nesin?

Resimleme Atölyesi

Yak›n Okuma ve Yaz› Atölyesi

Karikatür Atölyesi

Nazl› Çevik ‹le Aziz Masallar

"O Güzel ‹nsan Aziz Nesin" - Zeynep
Oral

"Objektifin Ard›ndaki Aziz Nesin" -
 ‹sa Çelik

"Bir Dost Gözüyle" - Adnan Binyazar

"Aziz Nesin Konufluyor"- Yüksel
Pazarkaya

"Aziz Nesin'in Bursa Günleri"- Fehmi
Enginalp

Atölye Kat›l›mc›lar›yla Nesin Vakf›
Gezisi

"Ö¤retmenlerden Aziz Nesin'e
Mektup» Yar›flmas› - 

Kitap Kapa¤› Tasar›m Yar›flmas› ve
Sergisi

Nilüfer’de Kad›n Hayata Yak›n/
Süleyman Cihangiro¤lu

Çal›flkan Bir Kalp Aziz Nesin
Sempozyumu

Toplam

Etkinlik ad› Oturum Kat›l›mc›

1

44

16

5

25

4

3

1

1

1

1

1

2

-

1

1

6

113

40

1507

216

78

472

120

207

103

208

86

65

87

99

61

532+180

810

500

5371
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2016 Y›l›n Yazar› Yaflar Kemal

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlü¤ü, 2016 y›l›n› Türkçeyi
zenginlefltiren, dilin tohumunu koruyan ve besleyen usta
yazar Yaflar Kemal’e adam›fl ve bu kapsamda birçok etkinlik
planlam›flt›r. Henüz y›l›n yar›s› geçmifl olmas›na ra¤men,
ulafl›lan kat›l›mc› say›s› 2000’in üzerine ç›km›flt›r.

2016 fiubat ay›nda gerçeklefltirilen bas›n toplant›s› ile bafllayan
etkinlikler,  Feridun Andaç'›n konuflmac› oldu¤u,  e¤itimcilere
yönelik düzenlenen “Yaflar Kemal’i Anlamak, Anlatmak” adl›
seminerle bafllam›fl ve bu seminere Bursa’n›n çeflitli ilçelerin
147 e¤itimci kat›lm›flt›r.

2016 Y›l›n Yazar› Yaflar Kemal etkinlikleri kapsam›nda
düzenlenen atölye çal›flmalar›, hem Y›l›n Yazar› projesi içinde
tutarl›l›k, hem de belirlenen yazar özelinde farkl›l›k
göstermektedir. Celal Bafllang›ç e¤itmenli¤inde lise
ö¤rencilerine yönelik gerçeklefltirilen, Yaflar Kemal’in yaflam›
boyunca ana ifllerinden biri olan röportaj yazarl›¤›n› inceleyen,
gençlere kendi röportajlar›n› yapma f›rsat› sunan Röportaj
Atölyesi’ne 25 ö¤renci kat›lm›flt›r. Çi¤dem Odabafl›
e¤itmenli¤inde ilkokul ö¤rencilerine yönelik gerçeklefltirilen
Yarat›c› Okuma Atölyesi’ne farkl› okullardan 126, Ahmet
Aykanat ve Mehmet Kahraman e¤itmenli¤inde gerçeklefltirilen
Karikatür Atölyesi’ne 23, Zeynep Topuz e¤itmenli¤inde okul
öncesi ve ilkokul ö¤rencilerine yönelik gerçeklefltirilen
Resimleme Atölyesi’ne on farkl› okuldan 202, lise ö¤rencilerine
yönelik olarak Hakan Akdo¤an e¤itmenli¤inde Yarat›c› Yazma
Atölyesi’ne 70 ö¤renci kat›lm›flt›r.

Nilüfer’in farkl› okullar›ndan birçok farkl› yafl ve okuma
ilgisindeki ö¤renciler, her hafta kütüphanelerde gerçeklefltirilen
Yaflar Kemal tan›flmalar› arac›l›¤›yla hem kütüphane kullan›m›
konusunda bilgi sahibi olmufl hem de Yaflar Kemal ve
eserlerini tan›ma flans› bulmufllard›r.

Ayr›ca Yaflar Kemal'in yak›n dostlar› Osman fiahin ve Arif
Keskiner An›larda Yaflar Kemal ile Akk›l›ç Kütüphanesi'nde
serbest kat›l›ml› bir söylefli gerçeklefltirilmifl, bu söylefliye
yetiflkin grubundan 55 kifli kat›l›m göstermifltir. Profesyonel
hikâye anlat›c›s› JudithLiberman, Y›l›n Yazar› Yaflar Kemal
projesi kapsam›nda yetiflkinlere yönelik gerçeklefltirdi¤i masal
dinletisiyle 287 kifliye ulaflm›flt›r. Yetiflkinlere yönelik serbest
kat›l›ml› olarak gerçeklefltirilen söyleflilerden bir di¤eri de
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Erendiz Atasü, Faruk Duman ve Gürsel Korat’›n konuk oldu¤u
Yaflar Kemal’le Edebî Yolculu¤umuz olmufl, bu söylefliye ise
70 kifli kat›lm›flt›r.

“Bursa Liselereraras›Kitap Kapa¤› Tasar›m Yar›flmas›”na bu
y›l 449 lise ö¤rencisi 640 tasar›m ile baflvurmufltur. Bu say›lar
2016 y›l› itibariyle Y›l›n Yazar› projesi arac›l›¤›yla eriflilen en
yüksek say›lard›r. “Bursa Liselereraras›Kitap Kapa¤› Tasar›m
Yar›flmas›”n›n yan› s›ra, Yaflar Kemal an›s›na Türkiye çap›nda
bir öykü yar›flmas› da düzenlenmektedir.

Ömrünü do¤an›n ve bar›fl›n süreklili¤ine adam›fl olan Yaflar
Kemal’in an›s›na haz›rlanan Yaflar Kemal Bar›fl ve Kardefllik
Orman›, onun do¤ay› ve insan› kucaklayan anlay›fl›na s›cak
bir selam yollamakla birlikte, kente yeni bir do¤al alan da
kazand›rm›flt›r.

Yaflar Kemal’in “Kufllar da Gitti” roman›ndan ilhamla, Bursa’daki
do¤a dernekleri iflbirli¤iyle Bursa’n›n ve Türkiye’nin en önemli
kufl merkezlerinden biri olan Eskikaraa¤aç Köyü’nde bir kufl
gözlem günü düzenlenmifl, etkinlik kapsam›nda gerçeklefltirilen
okumalarla Yaflar Kemal an›lm›flt›r. Etkinli¤e kat›lan 40 kifliye
Yaflar Kemal kitaplar› hediye edilmifltir.

Yaflar Kemal’in eflsiz yaz›nsal ustal›¤› ve mücadeleyle geçen
hayat› an›s›na PTT iflbirli¤iyle Yaflar Kemal pulu bast›r›lm›flt›r.

2016 y›l›n›n sonuna kadar devam edecek etkinlikler
kapsam›nda Zülfü Livaneli, Türkan fioray, Lütfi Özgünayd›n,
Ifl›l Özgentürk, Atilla Dorsay gibi isimlerin kat›laca¤› birçok
farkl› etkinlik takvime al›nm›flt›r. 2016 Y›l›n Yazar› Yaflar
Kemal etkinliklerinin sonuncusu olacak bir sempozyum
düzenlenecektir. Bir “edebiyat adas›” olan Yaflar Kemal’in
birçok yönüyle ele al›naca¤› oturumlardan oluflacak, y›l
boyunca gerçeklefltirilen etkinliklerin de¤erlendirilece¤i
oturumlar›n da bulunaca¤›sempozyuma farkl› disiplinlerden
birçok sanatç›, yazar ve akademisyen kat›l›m sa¤lamas›
planlanmaktad›r.

Nilüfer’de Kad›n Hayata Yak›n

Hayattaki dönüflümün kad›nlarla, edebiyat ve sanatla
gerçekleflece¤ine olan inançla 2010 y›l›nda bafllat›lan Nilüfer’de
Kad›n Hayata Yak›n projesi, Nilüfer ilçesine ba¤l› k›rsal
mahallelerde yaflayan kad›nlarla yürütülür. Hayat›n içinde
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aktif rol alman›n farkl› yollar›n› keflfetmek amac›yla kitaplar
okuyan kad›nlar, Kütüphane Müdürlü¤ü’nün organizasyonuyla
her y›l üç kad›n yazarla buluflur ve onlara kitaplar›n› imzalat›rlar.

Proje, kitaplar arac›l›¤›yla kad›nlar›n bir birey olarak
fark›ndal›klar›n› güçlendirmeyi amaçlar ve hayat›n aktif birer
öznesi olmalar›n› destekler. Projenin en temel hedefi
sürekliliktir. Kad›nlar›n, kendilerine sunulan›n d›fl›nda bir
hayat kurman›n olanakl› oldu¤unu edebiyat yoluyla
de¤erlendirmelerine arac›l›k etmektir.

Kat›l›mc›lar, Nilüfer Belediyesi Bölge Sorumlular›, bölgedeki
kad›n dernekleri ve Nilüfer Belediyesi kütüphane ekibinin
gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar arac›l›¤›yla belirlenir. Kat›l›mc›
kad›nlar, kütüphane ekibi taraf›ndan gerçeklefltirilen birebir
saha ziyaretleriyle proje hakk›nda bilgilendirilirler.

Belirlenen konuk yazar›n kitaplar›n›n sat›n almas› Kütüphane
Müdürlü¤ü taraf›ndan gerçeklefltirilir ve kitaplar kat›l›mc›lara
etkinlik öncesinde da¤›t›l›r. Etkinlik plan› ve organizasyonu
Kütüphane Küdürlü¤ü ekibince yap›l›r, program kat›l›mc›lara
bildirilir ve kat›l›mc›lar›n etkinlik alan›na ulafl›mlar› Nilüfer
Belediyesi Ulafl›m Müdürlü¤ü’yle iflbirli¤i halinde gerçeklefltirilir.
Buluflmalar, konuk yazar söyleflisini, kahvalt›y› ve imza
etkinli¤ini kapsamaktad›r.

Her sene 3 farkl› yazar›n önce kitaplar›yla, sonra kendileriyle
buluflan kat›l›mc›lar, yazarlar›ndan imzal› kitaplarla dolu
kiflisel kitapl›klar›n› kurma olana¤› elde etmektedirler.

Nilüfer Belediyesi’nin 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015
Y›l› Faaliyet Raporlar›nda da görülece¤i üzere, bafllang›çta
112 olan kat›l›mc› say›s› 2015 y›l›nda 1000’e ulaflm›flt›r. 2010
y›l›ndan bu yana, 18 yazar Nilüfer’de Kad›n Hayata Yak›n
projesinin bir parças› olmufltur (Tablo 3).

Projeye 2010 y›l›nda Akçalar, Görükle, Gölyaz›, Kayapa,
Hasana¤a, Çal›, Göçmen Konutlar› mahallelerinden kat›l›m
olurken, 2016 y›l›nda bu say› 23 mahalleye genifllemifltir.
Projenin süreklili¤i, saha çal›flmalar›n›n devam› ve buluflmalar›n
ortaya ç›kard›¤› sinerji, Fad›ll›, Atlas, Gümüfltepe, Da¤yenice,
Demirci, Çatala¤›l, Özlüce, Gökçe, Büyükbal›kl›, ‹rfaniye,
Çayl›, Konakl›, Hasana¤aToki, KayapaToki ve Tahtal›
mahallelerinde yaflayan kad›nlar›n da projeye dahil olmas›na
neden olmufltur.
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Buluflmalar arac›l›¤›yla birbirleriyle deneyimlerini paylaflma
olana¤› bulan kad›nlar, birlikteliklerinden ald›klar› güçle
kendi köylerinde yeni kad›n dernekleri kurmufllard›r. Proje
öncesinde iki olan dernek say›s› zamanla on dört derne¤e
ulaflm›flt›r. Proje sayesinde yerel yönetim ve dernekler sistemli
bir flekilde bir arada çal›flma imkân› bulmufltur.

Nilüfer’de Kad›n Hayata Yak›n Projesine Kat›lan Kad›n
Dernekleri Listesi flu flekildedir:

• Akçalar Kad›n Derne¤i,
• Alt›nflehir Kad›n Derne¤i,
• Atlas Kad›n Derne¤i,
• Çal› Kad›nlar› Kültür ve Dayan›flma Derne¤i,

Tablo 3. Nilüfer’de Kad›n Hayata Yak›n Projesi Verileri

Y›l Yazar Kitap Kat›l›mc›

2010 Ayfle Kilimci Sinemam›z ‹ftaharla Sunar 112

Ayla Kutlu Hüsnü Yusuf Güzellemesi 170

Özlem Narin
Y›lmaz Kay›p Yaln›zl›k 230

2011 Erendiz Atasü Kad›nlar da Vard›r 340

Nursel Duruel Geyikler, Annem ve Almanya 265

Seray fiahiner Han›mlar›n Dikkatine 385

2012 Gülseren Engin Kurutulmufl Çiçek Bahçesi 550

Buket Uzuner Su 650

Zeynep Oral O Güzel ‹nsanlar 725

2013 Sevengül Sönmez Kuyucakl› Yusuf 700

Ayfle Kulin Veda 1000

Sibel Türker Hayat› Sevme Hastal›¤› 650

2014 Hatice Meryem Sinek Kadar Kocam Olsun 
Bafl›mda Bulunsun 1000

Sennur Sezer Akflam Haberleri 648

Füruzan Benim Sinemalar›m 586

2015 Ece Temelkuran Devir 800

Süleyman Sizin Memlekette Eflek 810
Cihangiro¤lu Yok mu?

Gaye Boral›o¤lu Mübarek Kad›nlar 700

2016 Gonca Özmen Kuytumda- Belki Sessiz 594
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• Çayl› Kad›n Derne¤i,
• Da¤yenice Kad›n Derne¤i,
• Fad›ll› Kad›n Derne¤i,
• Gölyaz› Kad›n Derne¤i,
• Gölyaz› Bal›kç› Kad›nlar› Yard›mlaflma Derne¤i,
• Görükle Kad›n Derne¤i,
• Giriflimci Yörük Kad›nlar› Derne¤i,
• ‹rfaniye Kad›n Derne¤i,
• Kayapa Kad›n Derne¤i,
• K›z›lc›kl› Kad›n Dayan›flma Derne¤i
• Hasana¤a Kad›n Derne¤i
• Misi Kad›n Derne¤i
• Tahtal› Kad›n Derne¤i
• Ürünlü Kad›n Derne¤i
• Yaylac›k Kad›n Derne¤i
• Yolçat› Kad›n Derne¤i
• Demirci Kad›n Dayan›flma Derne¤i

Buluflmalara k›rsal mahallelerden kat›lan kad›nlar›n talepleri
hizmetin devam›n› zorunlu k›lmaktad›r.

Nilüfer’de Kad›n Hayata Yak›n buluflmalar›na kat›lan kad›nlar
kütüphaneye daha çok gelmeyi, sesli kitap okunmas›n›, bir
psikolog ile düzenli görüflmeyi, aç›k ö¤retim ilk ve ortaokul
derslerine destek alabilmeyi talep etmifller ve talepleri Ben
Var›m Projesi ile hayata geçirilmifltir. Bu kad›nlarda kitaplara
ve okumaya karfl› ilgi geliflmifltir.

Sonuç ve Hedefler

Kütüphanecilik, yerel yönetimlerin kent halk›n›n bütün
katmanlar›n› kapsayan, nitelikli hizmetüretme politikas›n›n
önemli bir parças›n› oluflturur. Toplumdaki her bireyin okuma
al›flkanl›klar›n›n ve gereksinimlerinin farkl› olmas›, kültürel
yaflam›n ve yaflam koflullar›n sürekli de¤iflimi, kent halk›n›n
kütüphane ve okuma kültürüne iliflkin al›flkanl›klar› konusunda
yenilikçi projeler ortaya koyma ihtiyac›n›do¤urmufltur. Nilüfer
Belediyesi Kütüphaneleri, dünyan›n bilgi ve yaz›n birikimini
halkla buluflturmak, merak duygular›n› harekete geçirmek,
yeni okurlar ve kütüphane kullan›c›lar› edinmek için üretmeye
devam etmektedir.

Y›l›n Yazar› ve Nilüfer’de Kad›n Hayata Yak›n projeleri, bu
üretimin önemli parçalar›ndan yaln›zca ikisidir.
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Kent halk›n› kütüphane mekânlar›yla buluflturan ve kütüphane
alg›s›nda bir de¤iflim vaat eden bu projelerin süreklili¤i ve
alt projelerle desteklenmesi, kent halk›n›n okuma al›flkanl›k-
lar›n›n nitelikli okumalarla derinlefltirilmesi Nilüfer Belediyesi
Kütüphanelerinin en temel hedeflerindendir.
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Halk›n E¤itim Görme ve Kendini Gelifltirme
Hakk›n›n Sorumlulu¤u Kimde?

Nezaket Özdemir
Uluda¤ Üniversitesi, Türkiye, snozdemir@uludag.edu.tr

Öz

Konu bafll›¤›n›n yan›t›, günümüzde anayasal çerçevede
belirlenmifl bir konudur. Bu sorumluluk anayasam›zda
“Kimse, e¤itim ve ö¤renim hakk›ndan yoksun b›rak›lamaz.”
 maddesi ile devlet taraf›ndan,  bireye karfl›, yerine getirilmesi
gereken bir görev olarak belirlenmifltir. Ancak,  bu hakk›n
kullan›m›nda, bireyin e¤itim alma, ö¤renme ve kendini
gelifltirme haklar› çerçevesinde gündeme gelen halk
kütüphanelerinin, bu görevlerin yerine getirebilmeleri için
gereken yasal ve ekonomik desteklerin sa¤lanmamas›
nedeniyle, ifllevsel olarak hizmet verebilmesi ve kurumsal-
laflmas› mümkün olamam›flt›r. Kuruluflundan itibaren Kültür
Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤› ile Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› aras›nda paslanan halk kütüphanelerine
flimdi bir de yerel yönetimler eklenmifl durumda.

Bu temel sorunsal, halk kütüphanelerinin yeterlili¤i ve
ifllevselli¤i önünde büyük bir engel olarak durmaktad›r.
Kütüphanelerin kurumsal yap› olarak yönetsel birli¤e sahip,
özgün ve kal›c› bir yap›ya sahip olamay›fl› önemli bir etken
olarak konunun bir aya¤›n› olufltururken.  Di¤er bir temel
etken olarak kütüphanelerin yönetim ve iflleyifl kurallar›n›n
yasal olarak uzun y›llar belirsizli¤ini korumas› ve her
kütüphanede kendine özgü nitelikleri tafl›yan ba¤›ms›z
yönetmeliklerin oldu¤u söylenebilir. Bu bildiride
kütüphanelerin medrese kütüphaneleri içinde bafllayan
yap›lanmalar›yla bafllay›p, Evkaf Nezareti (1826), Maarif
Nezareti (1869), Milli E¤itim Bakanl›¤›, Kültür Bakanl›¤›,
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ile devam eden yap›land›r›lma
süreci k›saca ele al›nacak, bu k›sa altyap› üzerine günümüzde
bir k›sm› Kültür Bakanl›¤› bünyesine, bir k›sm› da yerel
yönetimlere ba¤l› olarak hizmet veren halk kütüphanelerinin
konumlar› nedeniyle yaflad›klar› avantaj ve dezavantajlar
üzerinde durulacakt›r.
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De¤erli kat›l›mc›lar, kütüphanecilik mesle¤inin kimi yönlerinin
ve hizmet alanlar›n›n gelece¤ini masaya yat›rma olana¤›
veren bu organizasyona eme¤i geçenleri hem kutlamak hem
teflekkür etmek istiyorum. Asl›nda bildiri bafll›¤›n›n yan›t›,
günümüzde 1982 Anayasas›’n›n 42. maddesinde karfl›l›¤›n›
bulan  “Kimse, e¤itim ve ö¤renim hakk›ndan yoksun b›rak›la-
maz” (TC Anayasas›, 2010, s.71) cümlesi ile hukuksal çerçe-
vede belirlenmifl bir konudur. Bu sorumluluk anayasam›zda
yukar›da an›lan madde gere¤i, bireye karfl›, devletin yerine
getirmesi gereken bir görev olarak belirlenmifltir.

Yaflam boyu ya da sürekli e¤itim, olarak genifl çerçevede
inceleyece¤imiz konu içinde kütüphanelerin konumu ve
ifllevi ana temam›z olacakt›r. Bu amaçla, günümüzde devletin
anasal güvenceye ba¤lad›¤› bu konuyu, çok k›sa bir geçiflle,
geçmiflten günümüze ba¤lad›ktan sonra, günümüzde yaflanan
sorun ve çeliflkiler üzerinde durulacakt›r.

Her kültür ve medeniyet, kendi sosyal ve kültürel tarihlerinde
ve e¤itim deneyimlerinde nas›l farkl› aflamalardan geçmifl,
evrimler yaflam›flsa Türk e¤itim tarihinde de ça¤›n sosyal,
siyasal ve hukuksal gereklerine göre bir süreç yaflanm›flt›r
(Kenan, 2013, s.3). Çok gerilere gitmeden, e¤itim kurumlar›n›n
kurumsallaflmaya bafllad›¤› ortaça¤dan itibaren olan döneme
bak›ld›¤›nda, e¤itim verme ifllevinin Türk toplumunda vak›f
destekli, kurumsal ve yöntemsel olarak dini dünya görüflü
çerçevesinde ve dinsel kurumlar bünyesinde flekillendi¤i
görülmektedir (Kenan, 2013, s.5). Durum, bat› dünyas› için
de ayn›d›r. Bu sistemin bat›ya da ilham kayna¤› oldu¤u
pedagoglar›n, -1274’te kurulan ve modern yüksek okul
sisteminin bafllang›c› olarak kabul edilen, Merton College’›n
(Oxford Üniversitesi) oluflumunda ve ‹ngiltere’deki vak›f
sistemi ve anlay›fl›n›n geliflmesinde ‹slâm dünyas›nda uygulanan

Halk Kütüphanecili¤i hizmetinin verilmesinde yaflanan bu
yönetsel karmafla, kütüphanelerin temel görevlerinden biri
olan yaflam boyu e¤itim ya da örgün e¤itim diyebilece¤imiz
hizmetlerinin gerçeklefltirilmesine yönelik hizmetlerde engel
olarak görünmektedir. Bu ba¤lamda, halk kütüphanelerinin
yönetsel anlamda tekrar kabuk de¤ifltirdi¤i günümüzde,
farkl› kurumlar içinde yap›land›r›lmaya çal›fl›lmas›ndan
do¤an sak›ncalar karfl›laflt›rmal› incelenmeye çal›fl›lm›flt›r.

Anahtar Kelimeler: Halk kütüphaneleri, Kültür Bakanl›¤›,
yerel yönetimler.

596



597

vak›f hukuku ve sisteminin etkili oldu¤unu tespit etmifl
olmalar›ndan anlafl›lmaktad›r (Kenan, 2013, s.5).

Bu sistem içinde XIV. yüzy›l›n sonlar›nda Osmanl› toplumuna
bak›ld›¤›nda, e¤itimde edinilen tecrübenin bir sonucu olarak,
bu birikimi mümkün k›lan bir e¤itim anlay›fl› ve uygulamas›n›n
varl›¤› görülmektedir. Gerek kurumlaflm›fl, örgütlü, s›byan,
medrese ve enderun, gerekse yayg›n ve daha esnek olan
kütüphane, cami, dârüflflifâ, rasathane, muvakkithâne, dergâh,
tekke gibi yar› dinî yar› e¤itimsel ve kültürel kurumlar›n
yan›nda “Ahî Teflkilat›” ve “Loncalar” flemsiyesi alt›nda
teflkilatlanan oldukça genifl meslekî e¤itim kurumlar› oldu¤u
görülmektedir (Kenan, 2013, s.5). Ancak bu yap›, saltanat
görüflleri çerçevesinde belirlenen dönemsel inifl - ç›k›fllar ve
çeliflkiler de bar›nd›rmaktad›r. Örne¤in; Osmanl›lar döneminde
ilk medrese, 1330 y›l›nda Orhan Gazi taraf›ndan ‹znik'te
aç›lm›flt›r (Kayadibi, 2003, s.2). Bafllang›çtan itibaren e¤itim
kurumlar›n›n desteklenmesi demek olan bu giriflimin kurulufl
döneminde sürekli bir yükselifl içinde oldu¤u görülmektedir.
Bursa medreselerinde bu dönemde müderris olan Molla
Fenari’nin özel kütüphanesinde 10.000 kitap bulundu¤u
tereke kay›tlar›na geçmifltir (fiemseddin Sami, 1996, s.3437).
Osmanl› Devleti’nin V. Sultan› Çelebi Mehmed’in özel
kütüphanesi oldu¤unu biliyoruz (Ünver, 1970, s.291).  Osmanl›
döneminde haz›rlanan ilk kanunname olan Fatih Sultan
Mehmed taraf›ndan ilan edilen "Kanunnâmei-i Al-i Osman"
kamu yönetiminin dört ana hizmet alan›yla (vezirlik,
kazaskerlik, defterdarl›k ve niflanc›l›k) saray, ordu, ilmiye
ve e¤itim-ö¤retim kurumlar›n› da düzenleyen bir içeri¤e
sahiptir  (Kayadibi, 2003, s.2).  Ancak o¤lu II Bayezid döne-
minde Fatih’in giriflti¤i bilim, kültür ve sanat ataklar›n›n yön
de¤ifltirdi¤i bilinmektedir.

XV. ve XVI.yy’la geldi¤imizde III. Murad döneminde yine
bir bilimsel ata¤a flahit oluyoruz. Bu dönemde matematik
bilimini, Ali Kuflçu ve Tak›yyüddin er-Râsid’in gibi hem klasik
gelene¤i devam ettiren hem de mekanik-otomatik saatleri
konu edinen eserlerle Osmanl› bilim evrenini ileri bir aflamaya
tafl›yan bilim insanlar› yetiflti¤i görülmektedir. Bu dönemde
Osmanl›’n›n en önemli astronomlar›ndan olan Takiyüddin
Efendi ‹stanbul’da Tophane s›rtlar›nda bir gözlem evi kurar
ve astronomik saati yapmakla, o tarihlerde Batlamyus'un
baflaramad›¤›n› baflar›r. Bu önemli giriflim, fieyhülislam
Kad›zade Ahmed fiemseddin Efendi’nin III. Murad’a “y›ld›zlar›n
gözleminin felaket getirece¤ini; göklerin s›rlar›n› örten perdeyi



598

kald›rman›n u¤ursuz bir haddini bilmezlik oldu¤unu,”
söylemesiyle yine III. Murad döneminde bir gecede ortadan
kald›r›l›r (Kenan, 2013, s.5). Onyedinci yüzy›lda matbaan›n
Osmanl› topraklar›na Avrupa’dan 281 y›l sonra girmesinin
de ayn› zihniyetin ürünü oldu¤u flüphesizdir.

Di¤er yandan Osmanl› toplumunda, inifl ç›k›fllar› olsa da
ciddi bir bilim, kültür ve sanat birikimi oluflmufltur. Bu
birikimin baflta saray kütüphanesi olmak üzere, cami, medrese,
mektep ve dershaneler gibi e¤itim-ö¤retim kurumlar›n›n
bünyesinde topland›¤› görülmektedir. Ayr›ca zaviye, türbe,
hankâh, ribat, mescit, dergâh ve mevlevihane gibi e¤itim
veya ibadet kurumlar›n›n bünyesinde kurulmufl kütüphaneler
ile ev, konak, oda vb. mekânlarda kurulmufl olan kütüpha-
nelere rastlanmaktad›r (Anameriç, 2006, s.196). Ancak bunlar,
kendi içinde hizmet bütünlü¤ü olan kurumsal anlamda hizmet
al›nan, halka aç›k olmayan kütüphanelerdir. 1678 y›l›nda
‹stanbul’un Çemberlitafl Semti’nde kurulan Köprülü
Kütüphanesi ise felsefe olarak, günümüzdeki halk kütüphanesi
hizmet anlay›fl›na uygun, ba¤›ms›z bir binaya sahip vak›f
kütüphanesidir. Kütüphaneler o dönemde Evkâf-› Hümayun
Nezareti’ne ba¤l›d›r (Özdemir, 2013, s.148). Köprülü Kütüp-
hanesi, halk kütüphanesi format›nda hizmet verilen ilk
kütüphane olarak düflünülebilir (Anameriç, 2006, s.197).

XVIII. yüzy›lda Tanzimat ve Meflrutiyet uygulamalar› ile
az›nl›klara verilen haklar›n Türk toplumuna da yans›malar›
görülür. II. Mahmud’un 1824 tarihli ferman›nda, para kazanmak
için 5-6 yafl›ndaki çocuklar›n› mektep yerine usta yan›na
verenlerin vebalinin büyük oldu¤unu söylenmifl, bu tarihten
itibaren iflyerlerine, temel dini bilgiler baflta olmak üzere
e¤itim görmemifl çocuklar›n al›nmas›n› yasaklad›¤› gibi o
dönemde ç›rak olup mektep tahsili görmeyenleri de çal›flt›klar›
yerden al›n (Kenan, 2013, s.12).  buyrulmaktad›r. Bu ferman
Osmanl› topraklar›nda zorunlu e¤itim girifliminin bafllang›c›
olarak de¤erlendirilebilir.  Bu dönemde temel e¤itim kurumlar›
daha yayg›n ve düzenli hale gelmifltir.

1839’da Tanzimat Ferman›’n› ilan eden Sultan Abdülmecid
döneminde bafllayan bu yenilikler, II. Abdülhamid’in
saltanat›n›n sonu olan 1909’a kadar aflama aflama devam
edecektir. Dinsel kurumlar›n e¤itimde etkisi devam etmekle
birlikte 1845 y›l›nda Meclis-i Maarif-i Umumiye’nin (Genel
E¤itim Kurulu) kurulmas›yla e¤itim hizmetleri devlet eliyle
yürütülmeye bafllan›r (Özdemir, 2013, s.148). 1857 y›l›nda
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Maarif Nezareti kurulur. Yani sorumluluk dini kurumlardan,
resmi dairelere geçer. 24 Eylül 1875 tarihinde “Maarif-i
Umûmiyye Nizâm-namesi” yay›nlan›r. Nizamnamenin 138-
146-147-148. maddeleri kütüphanelerin nas›l yönetilece¤i ve
denetlenece¤i hakk›ndad›r. Bu dönemde kütüphanelerin
yönetimi kimi zaman, Evkaf Nezareti’ne (Vak›flar) kimi
zaman Maarif Nezareti’ne geçti¤i görülmektedir (Özdemir,
2013, s.148).

Meflrutiyetle birlikte e¤itimde yap›lan yenilikler yeni bir
kütüphane tipini gündeme getirir. Bu kütüphaneler, Sultan
II. Abdülhamid dönemine rastlayan dönemde, Avrupa e¤itim
sistemi örnek al›narak aç›lan orta e¤itim kurumlar› içinde
yap›lanan okul kütüphaneleridir.  Önemle üzerinde durmam›z
gereken bir konu bu dönemde Dârulfünûn’da derslerin halka
aç›k olarak yap›lmas›d›r (Kenan, 2013, s.13). Bu sistem örgün
e¤itim kurumlar›ndan, yayg›n e¤itim kapsam›nda olanlar›n
da yararlanabilmesine olanak sa¤lar. Ayn› dönem içinde,
‹stanbul’da Beyaz›t Meydan›’nda 1884 y›l›nda devlet eliyle
aç›lan ilk halk kütüphanesi diyebilece¤imiz (Kütüphane-i
Umumi Osmanî) günümüzdeki ad›yla Beyaz›t Devlet
Kütüphanesi hizmete girer.

II. Meflrutiyet dönemi ayn› zamanda “Milli Kütüphane”
kavram›n›n biçimlendi¤i y›llar olarak görünmektedir. Bu isim
alt›nda çeflitli flehirlerde, ifllev olarak “Halk Kütüphanesi,”
format›nda hizmet veren kütüphaneler aç›l›r. (Özdemir, 2013,
s.148) Osmanl› Devleti’nde bat›l›laflma hareketleri ile birlikte
bireyin gündeme gelmesi, e¤itim ve özgürlük kavramlar›n›n
konuflulmaya bafllamas›yla da ilgilidir. O döneme kadar
e¤itim kurumlar› ile birlikte an›lan kitaba, art›k halktan ihtiyaç
duyabilecek kiflilerin de ulaflabilece¤i, sadece kütüphane
hizmeti verilen ba¤›ms›z kurumlar gündemdedir.

Bu genel görüfl çerçevesinde, beklentilerin ne kadar karfl›l›k
buldu¤unu ya da özgürlük, e¤itim hakk›, demokrasi gibi
kavramlar›n kat edilen yolla hangi noktaya tafl›nabildi¤ini
görebilmek için Nuri Güçtekin taraf›ndan kaleme al›nan
“Osmanl› Devleti’nin 1907-1908 Y›l›na Ait E¤itim ‹statisti¤i,”
verilerine dayanarak bir tablo haz›rlamaya çal›flt›m. Tablodan
1900’lü y›llar›n bafl›nda Osmanl› s›n›rlar› içinde yaflayan
28.000.000, vatandafltan 1.320.023’nün 149.485 örgün e¤itim
kurumundan birine devam etti¤i bilgisini edinmifl bulunuyoruz
ki bu nüfusun yaklafl›k 4,7’sine tekabül etmektedir. Okur-
yazarl›k oran› hakk›nda ise farkl› görüfller olmakla birlikte



%10’nun alt›nda oldu¤u konusunda görüfl birli¤i bulunmaktad›r
(Güçtekin, 2012, s.125-167).

Tablo1. 1907-1908 y›l›nda Osmanl› Devleti’nde E¤itim ‹statisti¤i

Bu bilgiler ›fl›¤›nda görülmektedir ki, Osmanl› Devleti’nin
son dönemlerinde, Avrupa’daki geliflmelerle de örtüflecek
flekilde modern e¤itim anlay›fl› dönemi bafllam›fl ise de bu
deneyim, içerik, yöntem ve anlay›fl aç›s›ndan geliflerek ve
kurumsallaflarak Türk e¤itiminde yaratt›¤› çatallaflma da dâhil
olmak üzere çeflitli sorunlar›yla birlikte Cumhuriyet’in
kurulufluna kadar devam etmifltir.

XIX. yüzy›l›n mektep-medrese ayr›flmas› ve yabanc› okullar
deneyiminden önemli dersler ç›kartan Cumhuriyet yönetiminin
ilk ifli, modern Türk e¤itim anlay›fl›n› ve kurumlar› birbiriyle
uyumlu bir bütün haline getirmek, zaman›n ruhuna uygun
bir flekilde gelifltirmek ve e¤itimi; bölge, ›rk, cinsiyet ve din
fark› gözetmeksizin yayg›nlaflt›rmak ve daha da ifllevsel hale
getirmek olmufltur (Kenan, 2013, s.20).

1921’de yap›lan Maarif Kongresi’nden itibaren Türk e¤itiminin
bu temel sorunu çeflitli ortamlarda tart›fl›lmaya bafllanm›fl,
nihayet 3 Mart 1924’de ç›kar›lan 430 say›l› Tevhid-i Tedrisât
Kanunu’yla (Kenan, 2013, s.20). e¤itimdeki ayr›flmalar ortadan
kald›r›lm›fl, e¤itim-ö¤retiminin ulusal, laik, bilimsel, uygulamaya
dayal› ve karma yap›s›n›n temelleri at›lm›flt›r (Erdem, 2011,
s.176).

Cumhuriyetin, Türk vatandafl›na e¤itim alan›nda iki büyük
kazan›m› olmufltur. Birincisi Köy Enstitüleridir. Bu yolla e¤itim
umudu olmayan köy çocuklar›, birer e¤itim neferine dönüflmüfl
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Okul Erkek K›z
say›s› ö¤renci ö¤renci

‹stanbul 127.989 88.550 39.439

Taflra 7.503 274.219 242.875

Müslüman okullar 2.948 11.950   48.142

Gayrimüslim okullar› 297 17.193   17.305

Ecnebi devlet okullar› 10.748 272.028 308.322

TOPLAM 149.485   663.940 656.083
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ve köylerine ›fl›k olmufltur. ‹kincisi ise Millet Mektepleridir.
1927’de halk›n okur yazarl›k oran› %10.7 iken Millet Mek-
tepleri’nde gösterilen yüksek performansla bu oran 1935’de
%19.5’e, 1940’da %22.4’e yükselmifltir. (Büyükdüvenci, 1983,
s.466)

Cumhuriyetin e¤itim hamlesiyle 1927'de %10.7 olan okur
yazarl›k oran›, y›ldan y›la geliflerek 2014 y›l› rakamlar›na
göre Türkiye genelinde %96,13’e ulaflm›fl da ne olmufltur?
Milli E¤itim Bakanl›¤› Hayat Boyu Ö¤renme Genel
Müdürlü¤ü’nün  “2013-2014 HEM Yetiflkin Okuma Yazma
Faaliyetleri ‹statistikleri”ne göre Türkiye genelinde hâlâ 15
yafl ve üstü 2.623.144 kiflinin okuma yazma bilmedi¤i
görülmektedir (2013-2014 HEM Yetiflkin, 2013).

Genel bir de¤erlendirme yaparsak, 2010 y›l›nda okullaflma
ortalamas› %98 olarak aç›klanm›flt›r. Türkiye’de 5 y›l olan
zorunlu e¤itim 18.08.1997 tarih ve 4306 say›l› yasa ile 8 y›la
ç›kar›lm›fl, 30.03,2012 tarih ve 6287 say›l› yasa ile 12 y›la
ç›kar›lm›flt›r. %98’lik bir oranla okula bafllayan çocuklar›n
baflar› durumuna bakal›m.

Tablo 2. 2010/2011 ö¤retim döneminde okul baflar› durumu

1923-2013 TÜ‹K verilerine göre haz›rlanm›flt›r.

Bu ö¤rencilerin nereye kayboldu¤unu ben flahsen merak
ediyorum. Sonuçlar, Cumhuriyet döneminde h›zla artan
okuma- yazma oranlar›na ra¤men Türkiye’de hiçbir zaman
arzu edilen e¤itim hamlesinin baflar›lamad›¤›n›n göstergesidir.

Hala örgün e¤itim kurumlar› bünyesinde e¤itim gören
çocuklar›n durumu gösteren daha da vahim bir veriye sahibiz.
OECD taraf›ndan 3 y›lda bir tekrarlanan, Uluslararas› Ö¤renci
De¤erlendirme Program›, olan (P‹SA) Projesi’nde zorunlu
e¤itimin sonunda örgün e¤itime devam eden 15 yafl
grubundaki ö¤rencilerin; matematik okuryazarl›¤›, fen bilimleri
okuryazarl›¤› ve okuma becerilerini konu alan istatistikte

Ö¤renime Diploma
bafllayan alan

‹lkokul/2010-2011 10 .981 .100 1 .252 .147

Liseler/2010-2011 2 .676 .123 392 .064

Üniversite/2010-2011 3 .626. 642 496 .794
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Türk ö¤rencileri, toplamda ald›klar› 448 puanla, 65 ülke
aras›nda 44. s›rada yer almaktad›r. Dünya’da bilgi okuryazarl›¤›
tart›fl›l›rken, Türk çocuklar›n›n okuma becerisinde, yani kendi
dillerinde okuduklar›n› anlamak becerisinde, 41. s›rada (PISA
Ön Raporu, 2012, s.12) olmalar› endifle verici bir durum
olarak de¤erlendirilmelidir.

Örgün e¤itimin durumu bu olunca bireylerinin, ça¤›m›zda
arzu edilen, bilgi okuryazar› olabilmeleri, de¤iflimi alg›laya-
bilmeleri, hak ve sorumluluklar›n› bilmeleri, bilgiden yarar-
lanabilmeleri ancak, örgün ve yayg›n e¤itim kurumlar›n›n
ortak çal›flmalar› ile topluma sunacaklar› yaflam boyu ö¤renme
kapsam›nda düzenlenecek etkinliklerle mümkün olabile-
cektir (Ersoy ve Y›lmaz, 2009, s.805).

“Bu tablo içinde kütüphanelerin rolü nedir?”  diye bakt›¤›-
m›zda bireyin e¤itim alma, ö¤renme ve kendini gelifltirme
haklar› çerçevesinde gündeme gelen halk kütüphanelerine,
bu görevlerini yerine getirebilmeleri için gereken yasal ve
ekonomik desteklerin sa¤lanmamas› nedeniyle, ifllevsel olarak
hizmet verebilmesi ve kurumsallaflmas›n›n mümkün olamad›-
¤›n› görüyoruz. Bu sorunun 3 temel sonucu bulunuyor:

• Toplumsal kabul görmeme,
• Kurumsal olarak kendini ifade etme problemi 

(kurumsal olarak temsil problemi),
• Üretti¤i hizmeti arz edememe (hizmetini gere¤ince

pazarlayamama problemi)
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Toplumsal kabul görmeme, derken burada kastedilen,
toplumda bireylerin kendini gelifltirme anlam›nda ve yaflam
boyu e¤itimde, halk kütüphanelerinin gerekli ve yeterli
oldu¤u konusunda olumlu bir düflünceye sahip bulunma-
mas›d›r. Di¤er bir söylemle, bireyin kendini gelifltirmek
anlam›nda kütüphaneyi çare olarak görmeyiflidir. Kütüp-
hanelerimiz maalesef her dönemde e¤itimin en pasif kanad›
olarak kalm›flt›r.

‹kinci olarak kütüphanelerimiz,  bürokraside, e¤itim kurumlar›
aras›nda ve sosyal yaflamda yeterince etkin bir flekilde temsil
edilme olanaklar›ndan yoksundur.  Bunun gerçekleflebilmesi
için yasal ve yönetsel destekten mahrum olan kütüphanecilerin
bunu bireysel giriflimcilikleri ile baflarmalar› beklenmektedir.

Üçüncü sorun olan üretti¤ini arz etme noktas›nda, kütüphane-
lerimizin hizmetleri konusunda etkin bir flekilde halk›
bilgilendirme, halkla bütünleflebilme ve sosyal giriflimcilikte
önünü açacak f›rsatlar tan›nmas›, olanaklar›n›n art›r›lmas›
gereklidir. Bu gerçekler halk kütüphanelerinin yeterlili¤i ve
ifllevselli¤i önünde büyük bir engel olarak durmaktad›r.
Kütüphanelerin kurumsal yap› olarak yönetsel birli¤e sahip,
özgün ve kal›c› bir yap›ya sahip olamay›fl› önemli bir etken
olarak konunun bir aya¤›n› olufltururken, di¤er bir temel
etken olarak kütüphanelerin yönetim ve iflleyifl kurallar›n›n
yasal olarak uzun y›llar belirsizli¤ini korumas› ve her
kütüphanede kendine özgü nitelikler tafl›yan ba¤›ms›z
yönetmeliklerin oldu¤u söylenebilir. Bütün bu görüfller
çerçevesinde halk kütüphanelerinin halk›n kendini gelifltirme
ve yaflam boyu e¤itim alma hakk›n› kulland›¤› kurumlardan
biri olarak yeterince baflar›l› olamad›¤›n› kabul etmek duru-
munday›z. Bu sonuç, hükümetlerin, anayasal yükümlülüklerini
yerine getirmekte destek almas› gereken kurumlardan biri
olan kütüphaneleri etkili bir flekilde kullanamad›¤›n›n gös-
tergesidir.

Aç›kças›,  meslektafllar›m yönünden beni umutsuzlu¤a düflüren
fludur:

Kütüphaneler ilk kez;

1920 y›l›nda Milli E¤itim Bakanl›¤› içinde kurulan Hars
Dairesi’nde ilk kurumsal yap›lanmaya kavuflmufl,
1926 y›l›nda Hars Dairesi kald›r›larak kütüphaneler – müzeler
– güzel sanatlar müdürlükleri kurulmufl,
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1960 y›l›nda de¤iflik statüdeki kütüphaneler bir çat› alt›na
toplanarak Milli E¤itim Bakanl›¤› bünyesinde Kütüphaneler
Genel Müdürlü¤ü kurulmufl,
1971 y›l›nda Kültür Bakanl›¤›’na ba¤lanm›fl,
1982 y›l›nda bakanlar kurulu karar›yla Kütüphaneler ve
Yay›mlar Genel Müdürlü¤ü kurulmufl,
1983 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanl›klar› birlefltirilmifl,
1989 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanl›klar› tekrar ayr›lm›fl,
2003’te Kültür ve Turizm Bakanl›klar› tekrar birlefltirilmifl.

Sonuç olarak görülmektedir ki genelde kütüphane kurumunun
kurumsallaflamamas› gibi bir durum söz konusu.

• Kütüphanelerin yasal statüde devaml›l›ktan yoksun
olmas›,

• Personel olarak bakanl›k bünyesinde meslek 
mensuplar›n›n a¤›rl›¤›n›n olmay›fl› sonucunda 
kendini yeterince ifade etme olana¤›na sahip 
olamamas›,

• Hizmet kalitesini yükseltecek olanaklar›n bulunmay›fl›
nedeniyle bilgi ve yetene¤ini kullanamamas› 
sonucunda beyinsel ve fiziksel üretiminin 
k›s›tlanmas›,

• Kütüphanelerde toplum hayat›nda önceli¤i olan 
bir hizmet verilmedi¤i için toplumsal statüden 
yoksun olmas› nedeniyle, sonuç olarak “Ne olacak
bu kütüphanelerin ve kütüphanecilerin hali?” 
derken!

Kuruluflundan itibaren Kültür Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›
ile Kültür ve Turizm Bakanl›¤› aras›nda paslafl›lan halk
kütüphaneleri sorumlulu¤unun, yani halk›n e¤itim görme,
bilgilenme ve kendini gelifltirme hakk›n›n bundan böyle
yerel yönetimlerden de talep edilmesi beklentisi ortaya
at›lm›flt›r. Gerçi, 13 Temmuz 2005 tarihinde 25874 say›s› ile
Resmi Gazete’de yay›mlanan 5393 Kanun No'lu Belediye
Kanunu’nun 77. maddesi gere¤i yerel yönetimlerin kütüphane
açmalar›n›n önünde bir engel yoktur ve ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi, Bursa Büyükflehir Belediyesi, Kad›köy Belediyesi,
Nilüfer Belediyesi gibi bunu gerçeklefltiren ve baflar›l› olan
yerel yönetimler vard›r. Ama ne yaz›k ki bu konuda çok
fazla örnek gösteremiyoruz.
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Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n,  2010’da verdi¤i ek yasa tasa-
r›s› ile olgunlaflan ve TBMM Komisyonlar›nda görüflülerek,
yasalaflmak üzere Genel Kurul aflamas›na gelmiflken, kadük
olan yasa tasar›s›na göre Türkiye’deki iller ve büyükflehir
merkez ilçeleri Kültür Bakanl›¤›’na ba¤l› olarak hizmet vermeyi
sürdürecek, ilçe halk kütüphaneleri ise özel idarelere
devredilecekti.  6360 say›l› ‘On Dört ‹lde Büyükflehir Belediyesi
ve 27 ‹lçe Kurulmas› ile Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun” ile
birlikte, Türkiye’de büyükflehir belediyesi say›s› 30’a ç›kar›lm›fl
ve il özel idareleri kald›r›lm›fl, köyler ve beldeler mahalleye
dönüfltürülmüfltür (Çetin (Önez), 2015, s.247-266).

Özel idarelerin ortadan kalkmas› ve yasan›n kadük olmas›yla
yeni ve halk kütüphanesi hizmetinin ruhuna uygun bir
düzenleme yap›lmas› beklenirken, Bakanl›k taraf›ndan
haz›rlanan ve 11.1.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yay›m-
lanarak yürürlü¤e giren yeni Halk Kütüphaneleri Yönet-
meli¤i'nde kütüphanelerin devri ve denetimiyle ilgili 37.
maddesi "Çeflitli nedenlerle hizmet veremeyen kütüphaneler,
hizmetlerini sürdürmesi kofluluyla, di¤er kamu kurum ve
kurulufllar›na bir tutanak çerçevesinde bakanl›kça devre-
dilebilir," (Resmi Gazete, 2012) çerçevesinde 321 taflra
kütüphanesi belediyelere devredilmifltir. Bu kütüphanelerin
ya kapat›ld›¤› ya da at›l durumda oldu¤u malumunuzdur.
Bafltan sona problem olan bu giriflim hakk›nda mesleki
deneyimlerime dayal› olarak;

• Halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimler 
taraf›ndan hangi ilkeler çerçevesinde organize 
edilece¤ini belirleyen bir yasa bulunmamas›n›n 
sak›ncal› ve sanc›l› bir sürece neden olaca¤›,

• Politik getirisi olmad›¤›ndan kütüphane hizmetlerine
yeterli finansal kaynak ayr›lmayaca¤›,

• Kütüphane binalar› ve personelinin baflka amaçlar
için kullan›labilece¤i,

• Hizmet planlamas› ve koleksiyon oluflturulmas›nda
yetersiz personel ve kiflisel politik 
yönelimler do¤rultusunda hareket edilmesi 
olas›l›¤›n›n s›k›nt› yarataca¤›,

• Bir genel müdürlük yap›lanmas› olmas›na ra¤men
Kültür Bakanl›¤› bünyesinde bile yeterince iyi 
olanaklarla çal›flamayan kütüphanecilerin hak 
kay›plar›na u¤rayaca¤› ve mesle¤in 
itibars›zlaflt›r›laca¤› endiflesi gündemdedir.
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Sonuç olarak bu tasar› Kültür Bakanl›¤›’n›n taflra kütüp-
hanelerini gözden ç›kard›¤›n›, ya da baflka bir deyiflle kaderine
terk etti¤ini göstermektedir. Çünkü zaten merkez ilçeler
d›fl›nda çal›flan kütüphaneci say›s› çok azd›r. Belki efl
durumundan görev alan birkaç kütüphaneci ç›kar. Bu arada
onlar da merkeze çekilir. Böylece yerel yönetimlere ne
kütüphaneci kadrosu ne de kütüphaneci verilmemifl olur.
Bu durum kütüphanecilerin karfl› karfl›ya kalacaklar› risklerin
bertaraf edilmesi aç›s›ndan aç›dan iyi bir geliflme olmakla
birlikte devredilen kütüphanelerin kesinlikle kapanmas›
anlam›na gelir.

Bilginin ifllenmesinde, bilgi ve iletiflim teknolojilerinin yo¤un
biçimde kullan›lmas›n›n bir sonucu olarak gündeme gelen
“Bilgi ça¤›” ve “bilgi toplumu,” kavramlar› bu koflullarda
bizden çok uzakta görünmektedir. Çünkü ça¤›n gerektirdi¤i
yeterlilikte bireyler yetifltirilmesi için yaflam boyu e¤itimi
hedefleyen bir e¤itim program›na dolay›s›yla ülkemizde
e¤itimin yeniden yap›land›r›lmas›na gerek bulunmaktad›r.

Cumhuriyet dönemi boyunca bireyin e¤itiminde arzu edilen
etkiyi yaratamayan,  Kültür Bakanl›¤›’n›n üzerinden atmakta
direndi¤i halk kütüphaneleri, yerel yönetimler çat›s› alt›nda
ifllevlerini ne kadar yerine getirebilecektir? Halk kütüphanecili¤i
hizmetinin verilmesinde yaflanan bu yönetsel karmafla,
kütüphanelerin temel görevlerinden biri olan yaflam boyu
e¤itim ya da örgün e¤itim diyebilece¤imiz hizmetlerini gerçek-
lefltirilmesine yönelik çal›flmalar›n yap›lmas›, gelifltirilmesi ve
devletin yasalarla belirlenmifl görevlerini gerçeklefltirilmesinin
önünde ciddi bir engel olarak görünmektedir.

Ana sorunsal hakk›nda araflt›rmadan ç›kar›lan sonuç; bu
karmafla devam ederken, “Vatandafllar e¤itim görme ve
kendilerini gelifltirme hakk›n›n takipçisi olarak hangi kurum
veya kurulular› muhatap almal›d›r?” sorumuzun havada
kald›¤›d›r. Ülkemizde kütüphanelerin sorunlar› bu boyutta
devam etti¤i sürece, kurum olarak sorumluluklar›n› yerine
getirmekteki yeterlilikleri her zaman tart›flma konusu olacakt›r.
Bu aflama, “Yetkisizlik ve etkisizlik, sorumluluk yükünü orta-
dan kald›r›r m›?” sorusunu akla getirmekte,  kütüphanelerin
bu yetkisizlik ve etkisizlik ortam›nda ne derece iyi hizmet
verebilece¤i konusunun irdelenmesini gündeme getirmektedir.
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Öz

Beylikdüzü Belediye Baflkanl›¤› ve Beylikdüzü ‹lçe Milli E¤itim
Müdürlü¤ü taraf›ndan düzenlenen protokol ile “Okul
Kütüphaneleri Halka Aç›l›yor” isimli proje hayata geçirilmifltir.
 ‹lçe s›n›rlar› içinde bulunan 3 lise bünyesinde kütüphaneler
kurulmufltur.

Bu projede;  okul ö¤rencilerinin ve çevre halk›n›n kitap
okumaya teflvik edilmesi, kütüphane kültürü edinilmesine
katk›da bulunulmas›, ö¤rencilerin nitelikli zaman geçirmeleri
için uygun ortam sa¤lanmas›, okul, ö¤renci ve aile iletifliminin
daha verimli hale getirilmesi, e¤itim kurumlar›ndaki
kütüphanelerden ö¤rencilerin ve çevre halk›n›n
faydalanmas›n›n sa¤lanmas›, kütüphane kültürü
edinilmesine, vatandafllar›m›z›n kendini gelifltirme ve kitap
okuma al›flkanl›¤› kazanmalar›na katk›da bulunulmas›
amaçlanm›flt›r.

Genç yafltaki lise ö¤rencilerinin, tüm günlerini geçirdikleri
okul binas›nda aktif olarak hizmet veren bir kütüphane
olmas›, kütüphanecisi ile olan aktif iletiflimleri sayesinde
kitap okumaya, kitaplara ve kütüphanelere olan bak›fl aç›lar›n›
olumlu yönde gelifltirerek kütüphane al›flkanl›¤› edinmelerinde
önemli rol oynam›flt›r.

Anahtar kelimeler: Okul kütüphaneleri, kütüphanecilik
hizmetleri, okuma al›flkanl›¤›, kütüphaneleraras› iflbirli¤i.
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Girifl

Kütüphaneler, her türden bilgi ve düflünce eserlerini toplay›p
koruyarak, düzenledi¤i bilgi zenginli¤ini insanlara, toplumlara
aktar›lmas›n› ve ça¤lar boyu sürekli paylafl›lmas›n› sa¤layan
yerel bilgi merkezleridir. Halk›n bilgi alma hakk›n›n
sorumlulu¤u ve bilinciyle çal›flmalar›n› sürdüren halk
kütüphaneleri, toplumun bilgi gereksinimini karfl›layan en
önemli kurumlard›r. Kad›n, erkek, her yafl ve düzeyde, çeflitli
mesleklerden okurun ilgi alan›na hitap edecek çeflitlilikte
bilgi sunan, dermelerini oluflturan toplumsal bilgi merkezleridir.
Toplumun her kesimine hitap eden halk kütüphanelerinin
kullan›c› profilinin kapsam›nda elbette ki bulundu¤u bölgede
e¤itim gören çeflitli yafl gruplar›ndaki ö¤rencilerde
bulunmaktad›r. Bu sebepledir ki; halk kütüphaneleri ve okul
kütüphaneleri birbirine en yak›n iki kütüphane türüdür.

Kurumlararas› iflbirli¤inin büyük önem tafl›d›¤› bu çal›flma,
yerel yönetim taraf›ndan verilen kütüphanecilik hizmetlerinin
hedef kitlenin ihtiyaçlar›na h›zl› cevap verilmesi, do¤rudan
etkileflime geçilmesi ile elveriflli yararlanma ortam›n› sa¤layarak
kütüphanelerin bilgiye kolay ve h›zl› eriflim sa¤lanmas›n›n
göstergesi olmufltur.

Bu çal›flmada, Beylikdüzü ilçesinde, amaçlar› ve kapsamlar›
do¤rultusunda birbirine en yak›n iki kütüphane türü olan
okul ve halk kütüphaneleri aras›nda bafllat›lan iflbirli¤i ile
verilen hizmetlerin tan›t›lmas› ve de¤erlendirilmesi
amaçlanm›flt›r.

Okul ve Halk Kütüphaneleri ‹flbirli¤i

UNESCO; halk kütüphanelerini yaflam boyu ö¤renme, birey
ve toplumlar›n bilgi gereksinimini sa¤layacak ortamlar›
sa¤layan yerel bilgi merkezleri olarak tan›mlamaktad›r. Halk
kütüphaneleri evrensel bir tan›mla; ›rk, din, dil, cins, yafl,
e¤itim, kültür, sosyo-ekonomik düzey ve siyasal görüfl fark›
gözetmeksizin, her tür bilgi ve kültür kayna¤›n›, ücretsiz
olarak hizmete sunan e¤itim ve kültür kurumlar›d›r (Y›lmaz,
2013, s.60).

Okul Kütüphanelerinin amaçlar› çerçevesinde ö¤rencilerin
akademik geliflimlerini desteklemek, bireysel okuma
ihtiyaçlar›na yan›t vermek, okuma al›flkanl›¤› yaratmak, kitab›
ve kütüphaneyi kullanmay› ö¤retmek olarak s›ralanabilir
(Baysal, 1993, s.17).
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Her iki kütüphane sisteminde de, kiflilerin bilgi gereksiniminin
karfl›lanmas›, okuma al›flkanl›klar› edindirilmesi ilkelerinden
hareketle hizmet verilmesi, birbiri ile örtüflen unsurlar olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu temel ilke ve amaçlardan yola
ç›karak, halk kütüphaneleri ve okul kütüphaneleri iflbirli¤ine
gerek duyulmaktad›r. Okul kütüphanesini kullanan bir
ö¤rencinin mezun olduktan sonra da kütüphane kullan›m
ve okuma al›flkanl›¤›n› devam ettirmek bilgi alma ihtiyac›n›
gidermek amac›yla halk kütüphanelerini kullanmas› beklenen
bir sonuçtur. Özellikle küçük yafllarda al›flkanl›klar›n yerleflti¤i
ve flekillendi¤i düflünülürse halk kütüphaneleri potansiyel
okuyucular›, geçmifllerinde okul kütüphaneleri kullan›c›lar›d›r.
Okul y›llar›nda kütüphane kültürü edinen, okuma ilgisi
geliflen bireyler, ilerleyen y›llarda halk kütüphanesine üye
olan birer bilgi okuryazar› olacaklard›r. Okul ve halk
kütüphanelerinin iflbirli¤i,  yaflam boyu ö¤renme bilinciyle
okuyucular›na hizmet verilen uygun zemin ve ortamlar›n
haz›rlamas› bak›m›ndan oldukça önemlidir. Her iki
kütüphanenin temel hizmet felsefelerindeki ortakl›k, tan›m
ve amaçlar›ndaki ilkesel benzerlik ile bilgiye eriflim sürecinin
niteli¤i, halk-okul kütüphanesi iflbirli¤ini zorunlu k›lan
nedenler olarak özetlenebilir (Y›lmaz, 1998, s.110-130).

Okul Kütüphaneleri Halka Aç›l›yor Projesi

Okul kütüphaneleri, ayn› zamanda halk kütüphanelerinin
daha sonraki kullan›m› için ilk ad›m›n at›ld›¤› yerlerdir.
Çocuklar›n halk kütüphanelerinden önce okul kütüphanelerini
kulland›¤› düflünülürse okul kütüphaneleri, bir bak›ma okuma
test sürüfllerinin yap›ld›¤› ilk bilgi merkezleridir. Viyana
örne¤ine bak›ld›¤›nda; okul binalar› içine kurulan halk
kütüphanelerinin kullan›m›n›n di¤er halk kütüphanelerine
%80 oranla çok üstünde oldu¤u gözlemlenmifltir. Araflt›rmalar,
çocuklar›n okul kütüphanelerinden daha fazla kitap ödünç
ald›¤›n› göstermektedir. Halk kütüphanelerini kaç kiflinin
kullanaca¤›, büyük ölçüde kiflilerin gençlik dönemlerinde
halk kütüphaneleriyle tan›flt›r›l›p tan›flt›r›lmad›klar›na ve nas›l
tan›flt›r›ld›klar›na, halk kütüphaneleri hakk›nda nas›l bir duygu
tafl›maya yönlendirildiklerine ba¤l›d›r (Bamberger, 1990,
s.49).

Bu çal›flmada, okul ö¤renci, ö¤retmen ve veli mevcudunun
yan› s›ra çevre halk›n›n okumaya, araflt›rmaya ve ö¤renmeye
teflvik edilmesi, okul, ö¤renci ve aile iletifliminin daha verimli
hale getirilmesi, gençlerin, araflt›rma teknikleri ve bilgi
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okuryazarl›¤› konusunda bilinçlendirilmesi ve akademik
baflar›lar›na katk› sa¤lanmas› amaçlanm›flt›r.

E¤itim-ö¤retim mekan› olan okullarda kütüphaneler kurarak
okul kütüphanelerini aktif kullan›lan mekanlar haline
getirilmesi, ilçede kütüphane kültürü ve okuma bilincinin
gelifltirilmesi, ilçe genelinde verilen kütüphanecilik hizmet
alanlar›n›n geniflleterek tan›t›lmas› bu çal›flman›n hedefini
oluflturur.

Beylikdüzü ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü ile Beylikdüzü
Belediye Baflkanl›¤› iflbirli¤i çerçevesinde ilçe s›n›rlar›nda
bulunan ve bulundu¤u konum itibariyle çevresindeki okul
ve yerleflim bölgeleri de¤erlendirilerek üç ayr› lise belirlenmifltir.
Yakuplu, Cumhuriyet ve Gürp›nar mahallelerinin merkezi
noktalar›nda bulunan söz konusu liselerin fiziki özellikleri
itibariyle de uygunlu¤u tespit edilmifltir. Yerel yönetim olarak
Beflir Balc›o¤lu Anadolu Lisesi, Cahit Zarifo¤lu Anadolu Lisesi
ve Gürp›nar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kütüphane
kurulufl çal›flmalar›na bafllanm›flt›r.

Koleksiyon yap›s› oluflturulurken gençlerin ilgisini çekecek
güncel yap›tlar›n bulunmas›na özen gösterilerek, müfredat›
da desteklemesi, ayn› zamanda çevre halk›na ve okullara da
hitap edecek bir yap›ya sahip olunmas› için titizlik gösterilmifltir.
‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü AR-GE Birimi taraf›ndan görevlen-
dirilmifl ö¤retmenler ve uzman kütüphaneciler iflbirli¤i ile ki-
tap koleksiyonlar› oluflturulmufltur. Çevrede bulunan ilkokul
ve anas›n›f› ö¤rencilerinin, ailelerin, ö¤retmenlerin de faydala
nabilece¤i genifl yelpazeli bir koleksiyon ihtiyac› ortaya ç›k-
m›flt›r.

Gerekli kütüphane donan›mlar›, bilgisayar, yaz›c› ve mobilyalar,
Beylikdüzü Belediyesi taraf›ndan temin edilmifltir. Kullan›c›lar›n
ihtiyaçlar›na ve taleplerine cevap verecek niteliklerde olmas›
amaçlanarak internet ba¤lant›l› bilgisayarlar ve ç›kt› hizmeti
verilebilecek yaz›c›lar da bulunmas›,  biliflim teknolojilerinin
kullan›lmas›, gençlerin dikkatini çekmesi aç›s›ndan önemli
unsurlardan biridir.

Kurulan kütüphane otomasyon program› ile s›n›flamas›
yap›lan kitaplar›n kataloglama, veri girifli, etiketleme, barkod
ve demirbafl numaralar› verilerek teknik ifllemler tamam-
lanm›flt›r. Sistemli ve ilkeli sürdürülen kütüphane hizmetleri
belediye taraf›ndan istihdam edilen bir personel taraf›ndan
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gerçeklefltirilmektedir. Kütüphanede kütüphane memuru
olmas›, günümüz flartlar›nda ayr›cal›kl› bir kütüpha-
necilik hizmeti verilerek kullan›c›lar›n dan›flma, bilgi alma,
istek ve taleplerini dile getirme imkân› bulmalar›n› sa¤la-
maktad›r.

Bu kütüphanelerde demirbafl takibi, ödünç ve üyelik ifllemleri,
kütüphane otomasyon program› üzerinden yap›lmakta ve
Dewey S›n›flama Sistemi kullan›lmaktad›r. Web üzerinden
kütüphanelere eriflim sa¤lanabilmekte, kullan›c›lara katalog
tarama, koleksiyon inceleme ve araflt›rma teknikleri ile ilgili
bilgiler verilerek kütüphane kültürü edindirilmesi
amaçlanmaktad›r. Okul Kütüphaneleri Yönetmeli¤ine uygun
olarak kütüphane hizmetleri verilmektedir.

Proje dâhilinde kurulan bu kütüphaneler; öncelikle içinde
bulundu¤u okul ve çevresindeki ö¤renci, ö¤retmen ve veli
kitlesi yan›nda çevre halk›na da hizmet vermektedir. Kullan›-
c›lar›m›za, ödünç verme, güvenli ortamda internet eriflimi,
ödev proje araflt›rmalar› ve ç›kt› alma imkân› tan›nmaktad›r.

Kütüphanelerden faydalanmak ve kitap ödünç almak için
yine okul kütüphaneleri yönetmeli¤i maddelerine ba¤l›
kalarak üyelik ve ödünç ifllemleri gerçeklefltirilmektedir.
Kütüphanenin bulundu¤u okulda veya çevresindeki bir
okulda ö¤renim görüyor olmak, ö¤rencinin veya ö¤retmenin
aile bireylerinden biri olmak, okul ve çevresinde çal›flan
olmak veya ikamet ediyor olmak üyelik koflullar› olarak
belirlenmifltir.

Tüm koflul, flart ve uygulamalar kurumlar aras›nda imzalanan
protokolde kesin hatlarla belirlenmifltir. Kütüphanelerin
kurulufl aflamas›nda kurumlar aras› iletiflim uyum süreçleri
de¤erlendirmelerden geçirilmifl konu ile ilgili taraflar›n mutab›k
kalmas› ve bilgiye eriflim hakk› çerçevesinde hizmet verilmesi
ortak amac›yla hareket edilmifltir. Üye kimlik kartlar›n›n
resimli ve onayl› bir belge olarak düzenlenmesi ile
kütüphanelerin bulundu¤u okul mensuplar› haricinde
kullan›c›lar›n belirli bir denetim ve kontrolünün sa¤lanm›fl
olmas› güvenlik ile ilgili sorunlar› da çözmüfltür.

Halk kütüphanesi format›nda hizmet veren bu kütüphanelerin,
sadece kitap ödünç al›nan, kitap okunan sessiz mekanlar
olmad›¤› kütüphanelerin yaflayan bilgi merkezleri alg›s›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla okuma teflvik etkinlikleri
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yürütülmektedir. Bu etkinlikler kapsam›nda;  okuma saatleri,
kitap tahlil günleri, münazara çal›flmalar›, edebiyat ve Türkçe
dersleri, Bilgi Okuryazarl›¤› ve Araflt›rma Teknikleri Seminerleri
düzenlenmektedir. Bu seminerler, okul konferans salonlar›,
ö¤retmenler odas› veya kültür merkezlerinde rutin olarak
düzenlenmektedir. Söz konusu kütüphane etkinlikleri,
bünyesinde bulunulan okul ö¤renci ve ö¤retmenlerinin yan›
s›ra çevre okul ö¤renci ve ö¤retmenlerini de kapsamaktad›r.

Ö¤rencilerin, araflt›rmalar›na rehberlik edilen kütüphanelerde,
güvenli internet ortam› sa¤lanarak bilgisayarda ödev, sunum
gibi belgelerin haz›rlanmas› ve ç›kt› hizmeti de verilmektedir.
Daha kapsaml› araflt›rmalar için yerel yönetimin kültür merkezi
bünyesinde hizmet veren Merkez Kütüphaneye yönlendirme
yap›lmaktad›r.

Okumay› teflvik etmek amac›yla etkin kütüphane halkla
iliflkiler yöntemleri uygulanmaktad›r. Kütüphanelerde en çok
kitap okuyan ve kütüphaneleri aktif kullanan okuyuculara
yönelik ödüller kapsam›nda Kitap Kurdu Belgesi verilmesinin
yan› s›ra üniversite, müze ve kütüphanelere rutin olarak
geziler düzenlenmektedir. Okuyuculara, müze ve sergi atölye
çal›flmalar›na, yarat›c› okuma atölyelerine kat›lma imkan›
sunulmaktad›r. Bu etkinliklerde ö¤renci-ö¤retmen, ö¤renci-
veli, ö¤retmen-veli ortak kat›l›mlar› olmas›, okul aile uyumu
aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r.

Sonuç ve De¤erlendirme

Okul bünyesinde ulafl›lmas› kolay olan bir bilgi eriflim merkezi
olmas›,  koleksiyon niteli¤inin talebe göre flekillendirilerek
güncellenmesi ve düzenlenen etkinliklerin özellikle ö¤rencilerin
kütüphaneye olan ilgisini ve derslerindeki baflar›y› art›rd›¤›
gözlemlenmifltir. Özellikle genç yafllarda kitap okuyarak
teneffüs ve ö¤le aralar›nda kütüphanede nitelikli zaman
geçirme al›flkanl›¤› kazan›lmas›n›n yan› s›ra davran›fl
problemleri ve gençler aras› iletiflimde de olumlu yanlar›
görülmektedir.

Mezun olan ö¤rencilerden kütüphane kullan›m› ile ilgili
deneyimlerinin üniversite ö¤renim hayatlar›nda da katk›
sa¤lad›¤› fleklinde geri dönüfl al›nm›flt›r. Ayn› zamanda veliler,
ö¤retmenler ve ö¤rencilerin ortak zaman geçirdikleri bir
mekân da olan kütüphaneler, kuflaklar aras› buluflma noktas›
haline gelmifltir.
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Kütüphanelerin koleksiyon yap›s›n›n gelifltirilmesi, güncel-
lenmesi ve etkinliklerin planlanmas›nda ortak söz sahibi olan
okul idarecileri, ö¤retmenleri, okul aile birli¤i üyeleri ve
ö¤renciler ile yerel yönetim idarecileri aras›ndaki uyum ve
iflbirli¤i projeye ilginin daima canl› tutulmas›n› sa¤lamaktad›r.
Kütüphanecilerin okul idareleri, ö¤renci ve veliler ile devaml›
etkin iletiflimde olmas›, iflbirli¤i çerçevesinde yürütülen bu
çal›flman›n sürdürülebilir proje olmas›nda büyük rol
oynamaktad›r.

‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü ile sürdürülen bu projenin devam›
niteli¤inde yeni kütüphaneler aç›lmas› ve iflletilmesi, kütüphane
stratejik plan› kapsam›na al›nm›flt›r. ‹lçede e¤itim veren di¤er
ilk ve ortaokullar bünyesinde çocuk kütüphaneleri, liselerde
kafe kütüphane format›nda gençlik kütüphaneleri kurulmas›
ile ilgili proje çal›flmalar› yürütülmektedir.

Bu çal›flmalardan elde edilen sonuçlar ›fl›¤›nda söz konusu
iflbirli¤inin kapsam›n›n belirlenece¤i, görev yetki ve
sorumluluklar›n çerçevelerinin çizildi¤i yasal bir dayanak
olmad›¤› gözlemlenmektedir. Her ne kadar yerel bazda
yöneticilerin imza alt›na ald›¤›, protokoller, prosedür ve
talimatlar bulunsa da genel bir yönetmelik ba¤lam›nda yasal
dayana¤›n zorunlu oldu¤u unutulmamas› gereken önemli
bir detayd›r.

Bu projede bahse konu olan kütüphaneler aras› iflbirli¤inin
hayata geçirilmifl olmas› yerel bazda fayda sa¤land›¤›n› gözler
önüne sermifltir. Sa¤l›kl› ve ilkeli koflullarda yürütülebilecek
iflbirli¤inin kütüphanecilik alan›nda devam eden bir yerel
proje olarak hayata geçirildi¤inin kan›t›n› ortaya koymaktad›r.
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Öz

Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan
kütüphaneler, kitap ve kütüphaneleri aktif yaflam›m›z›n içine
alarak, okumay› teflvik etmek, geçerli, do¤ru ve güvenilir
bilgiye ulafl›m› sa¤lamay› hedefleyen çal›flmalar yürütmektedir.

Bu amaçla;  halk›m›za okuma al›flkanl›¤› kazand›rmak ve
kütüphane kültürüne fark›ndal›k yaratmak, akademik
baflar›lar›na katk›da bulunmak, araflt›rma teknikleri ve bilgi
okuryazarl›¤› konusunda bilinçlendirmek amac›yla
anaokullar›, ilkokul-ortaokul-lise ö¤rencileri, veliler ve
ö¤retmenlere yönelik Kütüphane Oryantasyon Program›
düzenlenmektedir. Düzenlenen program kapsam›nda her
grubun rutin aral›klarla kütüphaneye gelmesi sa¤lanarak
kütüphane kullan›m al›flkanl›¤›n›n art›r›lmas› ve kütüphane
kültürü edindirilmesi hedeflenmifltir.

Anahtar Kelimeler: Kütüphane etkinlikleri, okuma
etkinlikleri, yarat›c› okuma etkinlikleri
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Girifl

Kütüphaneler, toplumun bilgi edinme ihtiyac›n› karfl›layan,
kiflilere e¤itim ve ö¤retim alan›nda kendini gelifltirme imkan›
veren, bilgiyi düzenleyip koruyarak hizmete sunan mekanlar
olman›n yan› s›ra,  okuma becerisini gelifltirmifl araflt›rmac›,
sorgulayan ve elefltiren okuyucu kitlesi oluflturmak konusunda
da önemli görevler üstenir (Y›lmaz, 2013, s. 59-62). Yaflam
boyu e¤itim merkezleri olarak da nitelendirilen halk
kütüphanelerinin, günümüz teknolojik geliflmeleri ve toplumsal
de¤iflimin sonucu olarak kullan›c› say›s›n› art›rmak ve
mevcudiyetlerini devam ettirmek amac›yla ça¤dafl bilgi
toplumuna uyum sa¤layacak stratejiler ve sosyal politikalar



gelifltirme ihtiyac› do¤mufltur. Hedef kitlenin ilgisini canl›
tutarak, ihtiyaç ve taleplerin do¤ru analiz edilerek hizmete
yans›t›lmas›, okuyucu ile aktif etkileflim içinde özgün ve aktif
projelerin hayata geçirilmesi ile kütüphanelerin cazibe
merkezleri haline gelmesi mümkündür. Tüketerek üretilen
tek eylemin kitap okumak oldu¤u bilinciyle okuma kültürünün
yayg›nlaflmas›, kiflilerin okuma-kitap seçme ve kütüphaneleri
kullanma haklar›n›n bilincine varmas› toplumsal geliflimi
sa¤layacak en önemli unsurlard›r (Campbell, 1988, s. 5-12).

Kütüphaneler hiç kuflkusuz, içinde bulundu¤u toplumun en
önemli kültürel ve sosyal merkezlerinden biridir. Halk
kütüphanelerinde düzenlenecek kulüp çal›flmalar›, okuma
günleri, atölye çal›flmalar›, sergi, konferans ve seminerler,
film gösterimleri sosyal ve kültürel etkinliklere örnek verilebilir
(IFLA, 1987, s. 25-26).

Bu çal›flmada Beylikdüzü Belediyesi Kültür ve Sosyal ‹fller
Müdürlü¤ü bünyesinde bulunan halk kütüphanelerinin verdi¤i
kütüphanecilik hizmetleri ve etkin kütüphane kullan›m›
amac›yla sürdürülen okumay› teflvik etkinlikleri ele al›nacakt›r.
Uygulamaya konulan Kütüphane Oryantasyon Program› ile
kütüphanelerin sadece kitap ödünç verilen sessizce kitap
okunan mekanlar de¤il, e¤lenerek ö¤renilen, araflt›rma ve
keflfetmenin tad›na vararak nitelikli zamanlar geçirilen, bilgi
edinmenin yan› s›ra dostluklar da edinilen yaflayan mekanlar
oldu¤u vurgusu yap›larak aktif ve dinamik kütüphane kullan›c›
kitlesi yarat›lmas› hedeflenmifltir. Kullan›c›lar›n okuma
becerilerinin art›r›lmas› yönünde uygulamaya konulan
programda, kullan›c›lar›n okuma zekas›n› gelifltirmek amac›yla
kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. “Okuma
Zekas›; okuma al›flkanl›¤› kazanm›fl kiflilerin okuma sevdala-
r›n›, okuma düzeylerini gösterir” (Yaylamaz, 2009, s. 26).
Kiflileri okumaya motive etmek, okuma dillerini keflfetmelerine
yard›mc› olmak, do¤ru kitap seçimi yapmak konusunda
bi lgi lendirmek ve okuma zekas›n› gel ifl t i rmek
ad›na çal›flmalar yürütülmektedir (Yaylamaz, 2009, s. 53).

Öncelikle mevcut kütüphane kullan›c›lar› davran›fllar› analiz
edilerek araflt›r›lma yoluna gidilmifltir. Buna göre; kütüphane
kullan›m› tercihinin internet kafe kullan›m›na oranla az
oldu¤u gözlemlenmifltir.  Bilimsel dayana¤› olmayan web
kaynaklar›ndan al›nan bilgilerin gereksiz bilgi kirlili¤ine sebep
oldu¤u ve ö¤rencilerin güvenli¤ini tehlikeye atacak unsurlar›n
ortaya ç›kt›¤› belirlenmifltir.  Kütüphanemizde verilen hizmetler
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esnas›nda gözlemlenen kullan›c› sorunlar› de¤erlendirildi¤inde;
bilgisayar kullanmay› bilmeyen ya da bilgisayar› sadece oyun
ve sosyal paylafl›m sitelerine girifl amaçl› kullanan, neyi
nereden araflt›raca¤›n› bilmekte zorlanan, kitap seçme ve
okuma türünü belirlemede deneyimsiz olan, dan›flma
kaynaklar›ndan yararlanmas›n› bilemeyen, kitaplar› tahrip
etmekten çekinmeyen, kitab›n iade süresini geciktiren hatta
iade etmeyen bir okuyucu profili ile karfl›lafl›lm›flt›r.

Söz konusu programda mevcut sorunlar› ortadan kald›ra-
bilmek, kitap ekseninde buluflmalar› sa¤lanan kat›l›mc›lara
okumay› sevdirmek, okuma al›flkanl›¤›n› art›rmak ve kütüphane
kültürü edindirmek amaçlam›flt›r. Kütüphane Oryantasyon
Program›n›n içeri¤i; Kütüphane Tan›t›m Sunumlar›, Yarat›c›
Okuma Atölyeleri, Ayraç/Kitap Tasar›m Atölyeleri, Temal›
Kitap Etkinlikleri, Kültürel Gezi Programlar›, Toplu Okuma
Saatleri, Masal Saatleri, Araflt›rma Teknikleri ve Bilgi
Okuryazarl›¤› Seminerleri gibi farkl› konu bafll›klar›n›
içermektedir. Uygulaman›n en önemli özelli¤i yap›lan
etkinliklerin hedef kitlenin yap›s›na, yafl grubuna uygun
nitelikte haz›rlanmas› ve rutin olarak belirli aral›klarla
düzenlenmesi ile kütüphanelerin sosyal yaflam›n bir parças›
haline gelerek okuma ve kütüphane kullanma eyleminin
kiflisel al›flkanl›klar aras›nda üst s›ralarda yer almas›n›
sa¤lamas›d›r.

Bu bildirinin Haz›rl›k Süreci ve Yürütülen Çal›flmalar
bölümünde projenin kapsam› ve detaylar›n›n belirlenmesi
konular›na de¤inilecektir.  Plan›n Uygulama Süreci bölümünde
yap›lmas› planlanan etkinlik ve faaliyetlerin neler oldu¤u ile
sürecin evreleri ele al›nacakt›r. Çal›flman›n De¤erlendirme
ve Sonuç Analizi k›sm›nda ise program›n kat›l›mc› gruplar›
üzerine etkisi ve sonuçlar› de¤erlendirilecektir.

Haz›rl›k Süreci ve Yürütülen Çal›flmalar

“Bireyin, bir gereksinim ve zevk kayna¤› olarak alg›lamas›
sonucu, okuma eylemini yaflam boyu sürekli ve düzenli bir
biçimde elefltirici/irdeleyici bir niteliktegerçeklefltirmesi”
(Y›lmaz, 1993, s. 30) olarak tan›mlayabilece¤imiz “okuma
al›flkanl›¤›” bilgi ça¤›nda yaflayan bireylerin kiflisel geliflimi
ve toplumun kültürel altyap›s›n›n oluflumunda önemli bir
yer tutmaktad›r. Okuma al›flkanl›¤›n›n bir yaflam biçimi olarak
alg›lanmas› için kütüphaneler etkin ve aktif projeler ile ilgiyi
canl› tutacak yeni yaklafl›mlar içinde bulunmal›d›r. “Yaflayan
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ve geliflen bir kütüphane sürekli olarak yeni okuyucular›
özellikle de genç okuyucular› çekmelidir” (Bamberger, 1990,
s. 50). Öncelikle söz konusu projenin ana fikri çerçevesinde
oluflturulan proje haz›rl›k dosyas›, kütüphaneleri aktif kullanan
ö¤retmenler, kütüphane kulübü üyeleri ile paylafl›larak gelen
öneri talep ve görüfller de¤erlendirilmektedir. Ana hatlar›yla
oluflturulan Faaliyet Takvimi ve alt konu bafll›klar› olan tema
ve etkinlikler proje dosyas› haline getirilmifltir. Kütüphanelerin
oldu¤u bölgelerde düzenli aral›klarla bölgesel bilgi paylafl›m
noktalar› oluflturularak pazar araflt›rmalar› yap›lmakta, okuyucu-
lar›n ihtiyaçlar› dikkate al›narak hizmetler gelifltirilmektedir.
E¤itim ö¤retim y›l›n›n bafl›nda ilçedeki sivil toplum kurulufllar›,
 okul idarecileri, zümre baflkanlar›, Okul Aile Birli¤i üyeleri,
s›n›f ve okul temsilcileri ile yap›lan toplant›larda Kütüphane
Oryantasyon Program›n›n amac›, uygulama süreci, beklenti
ve sonuçlarla ilgili bilgilendirme yap›lmaktad›r. Bunun yan›
s›ra kütüphaneler ve verilen di¤er kütüphanecilik hizmetleri
ile ilgili olarak bilgi paylafl›m›nda bulunulmaktad›r. Proje
dosyas› üzerinde gruplar›n özellikleri, talepleri do¤rultusunda
gerekli de¤ifliklikler yap›labilmekte hedef kitlenin istek ve
ihtiyaçlar› göz önünde bulundurularak gruba özgü faaliyetlerin
düzenlenmesine imkân tan›nmaktad›r. Bu noktada bireysel
ilgi alanlar›, müfredat konular›, ilgili kitlenin be¤enileri,
düzenlenecek etkinli¤in zaman› (örne¤in Engelliler Haftas›,
Orman Haftas›, Kütüphane Haftas› vb.) belirleyici unsurlar
olmaktad›r.

Düzenlenecek etkinliklerin mekân›, kat›l›m sa¤layacak grubun
yafl grubuna, say›s›na, yap›lacak etkinli¤in türüne göre
de¤iflkenlik göstermektedir.

Uygulama mekânlar›; çocuk kütüphanesi, okul etkinlik alanlar›
ve s›n›flar, konferans salonlar›, aç›k alanlar, parklar, müze
ve sergi alanlar› olabilmektedir.

Her grubun kendine özel faaliyet takvimi ve etkinlik detaylar›
oluflturulduktan sonra otomasyon program›na girilen bu
veriler, kütüphane y›ll›k oryantasyon program›n›n genel
hatlar›n› ortaya koymaktad›r.

Kütüphane yönetimi, düzenlenecek etkinli¤in türü, mekân›
ve detaylar›n› de¤erlendirmeye alarak gereken e¤itim materyali,
teknik araç gereç ve donan›m› gibi ihtiyaçlar› belirlemekte
ve teminini sa¤lamaktad›r.
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Etkinli¤in düzenlenece¤i mekân e¤er bir gezi program› ise
ilgili kurum ve kurulufllar ile irtibata geçilerek rezervasyon
ve randevu ifllemleri gerçeklefltirilmektedir.

Beylikdüzü Belediyesi Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü
kütüphaneleri, y›l içinde ayr›ca talep eden di¤er gruplara da
rezervasyon imkân› sunarak yeni kat›l›mc›lar› programa dâhil
edebilmektedir. Gruplar; ö¤renci, yetiflkin, aile ve farkl›
meslek gruplar› fleklinde çeflitlilik gösterebilmektedir. Bu
plan çerçevesinde kütüphaneler, sosyal buluflmalara, kültür
sanat faaliyetlerine olanak tan›yan mekânlar olarak da hizmete
sunulmufl olmaktad›r.

Uygulama Süreci

Program kapsam›nda; her grubun,  kütüphaneyi 5 seans
fleklinde rutin ziyaret etmesi planlanm›flt›r.  Her seansta grup
düzeyine uygun farkl› etkinliklerin düzenlenmesi düflünül-
müfltür.  Grup temsilcisi ile yap›lan planlamalarda herhangi
bir konu seçilerek tematik etkinlikler düzenlenmektedir.
Müfredata uygun konularda sunum, kitap sergileri, drama
çal›flmalar› yap›lmakta, belirli gün ve haftalara uygun nitelikte
okuma atölyeleri planlanmaktad›r.

• Tan›t›m
o Genel Kütüphane Tan›t›m Sunumunun ‹zlenmesi
o Üyelik Formlar›n›n Verilmesi,
o Yafl Gruplar›na Uygun Yarat›c› Okuma Etkinlikleri
o Kütüphane Tan›t›m ve Etkinlik Broflürleri, Kalem,
   Kitap Ayrac› Hediye Edilmesi

• Kütüphane Hizmetleri Uygulamalar›
o Okuma Saati
o Üyeliklerin Aktiflefltirilmesi
o Ödünç Kitap Alma
o Katalog Tarama
o Kitap Raflar›n›n ‹ncelenmesi
o Araflt›rma Teknikleri Uygulamal› Seminerler 
   Düzenlenmesi

• Atölye Çal›flmalar›
o Kitap Ayrac› Tasar›m Atölyeleri
o Kiflisel Kitap Tasar›m›
o Resim-Boyama Etkinlikleri
o Origami
o Belirli Gün ve Haftalar Etkinlikleri
o Maket, Puzzle vb. E¤itici Oyun Programlar›
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• Kütüphane Etkinlikleri
o E¤itici Film ve Belgesel Gösterimleri
o Kitaplar›n ‹ade Edilmesi
o Spesifik Konu Araflt›rmalar› Yap›lmas›
o Kütüphane ve Bilgi Teknolojilerinin Kullan›m› 
   (‹nternet, Yaz›c› ve Fotokopi Hizmetleri)
o Veri Analizi, Al›nt›lama, Dipnot Ve Kaynak 
Gösterme Metodlar› Çal›fltay›

• Kütüphane Etkinlikleri
o Kitap Okuma ve Canland›rma
o Kitap Tahlil Çal›flmalar›
o Yazar Araflt›rmas›
o Edebi Eser ‹ncelemeleri
o Müze ve Sergi Gezileri Düzenlenmesi

• Pekifltirme Ve Edinimlerin De¤erlendirilmesi
o Kütüphane Oryantasyon Program›nda Kazan›lan
Edinimlerin Paylafl›ld›¤› Söyleflilerin Yap›lmas›
o Edinilen Bilgileri Ölçme Amaçl› Boflluk Doldurmal›
Formlar›n Doldurulmas›
o Kat›l›m Belgelerinin Verilmesi

Yukar›da belirtilen bölümlerde alt bafll›klar grubun yafl
grubuna göre ve talepler do¤rultusunda belirlenmektedir.
Örne¤in; üçüncü seanslarda anas›n›f› grubu ile boyama
etkinli¤i yap›l›rken ayn› seansta ortaokul ö¤rencileri ile üç
boyutlu maket etkinli¤i düzenlenmektedir.

Okul ö¤rencilerine s›n›f baz›nda düzenlenen etkinliklerin
yan› s›ra bir okula devam etmeyen küçük yafltaki çocuklar
için aileleriyle kat›labilecekleri etkinlikler planlanmaktad›r.
Bu gruplar di¤er kat›l›mc› say›s›ndan daha az say›da ve süresi
daha k›sa olarak düzenlenmektedir. Küçük yafltaki çocuklar›n
konsantrasyon süreleri dikkate al›narak planlanan anne-
çocuk okuma etkinlikleri, ebeveyn ve çocu¤un e¤lenceli ve
nitelikli zaman geçirmesinin yan› s›ra rol model olunmas›n›n
sa¤lanmas›yla çocuklara kitap sevgisinin afl›lanmas› hedef-
lenmifltir. Aile gruplar› etkinliklerinde ebeveynlere çocuklara
masal anlatma, uygun kitap seçimi, kitap okuma teknikleri
hakk›nda bilgiler verilmektedir.

Ayr›ca küçük yafltaki çocuklar, kitap ödünç al›rken oyuncak
koleksiyonundan seçtikleri bir oyunca¤› da kitapla birlikte
ödünç alma imkan›na sahip olmaktad›r. Bu uygulamada,
küçük yaflta edinilen kütüphane kültürü ile kitaplardan zevk
alma al›flkanl›¤›n›n gelifltirilmesi, kütüphane alg›s›n›n
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yerlefltirilmesiyle, kütüphane mekan›nda hofl vakit geçirerek
mutlu ayr›lmalar›n› ve tekrar gelmeyi istemeleri amaçlanm›flt›r.

Seanslar›n bitiminde kat›l›mc›lara, program›n pekifltirilmesi
için kütüphanecilik kavramlar›n›n tan›m› ve özet bilgilerin
yer ald›¤›, soru formu ve yorumlar›n› yazabildikleri bir form
verilmektedir. Tüm seanslara kat›l›m sa¤layan gruplar›n
üyelerine kat›l›m belgesi verilmektedir.

De¤erlendirme ve Sonuç Analizi

Kütüphane Oryantasyon Program› sürecinde kütüphanelerin
iflleyifli, kitaplar›n bas›m› ile ilgili bilgiler edinerek yazarlar›n,
yay›nevi, bas›mevi ve kütüphane çal›flanlar›n›n emek ve
çal›flmalar›n› yak›ndan gören kat›l›mc›lar›n, bilginin öneminin
bilincinde olarak kütüphanelere ve kitaplara verdikleri de¤erin
artt›¤›, davran›fl ve söylemlerinde görülmektedir.

Bu etkinlik program› sayesinde, kütüphanelerin sadece e¤itim-
ö¤renim döneminde de¤il, hayat›n her döneminde kullan›la-
bilece¤i mesaj› verilerek yaflam boyu e¤itim felsefesi ile
kütüphane kullan›m al›flkanl›¤› edinilmesi, kitaplara ve
kütüphanelere verilen de¤erin fark›na var›lmas› ile kütüphane
hizmetlerinden yararlanan kullan›c› say›s›nda da önemli art›fl
gözlenmifltir.

Elde edilen sonuçlara ve gelen olumlu tepkilere dayanarak
mevcut uygulanmakta olan Kütüphane Oryantasyon Prog-
ram›’n›n gelifltirme ve yenileme çal›flmalar› yürütülmelidir.
Okuma kültürü aflamal› bir süreçtir. ‹lk evrede okuma-yazma
becerisi kazan›l›r. Ard›ndan okuma-yazma becerisi ve okuma
al›flkanl›¤› becerisi kazan›l›r. Kazan›lan bu becerileri elefltirel
okuma becerisi ve evrensel okuryazarl›k becerisi izler (Sever,
2012, s. 24).

Kütüphane Oryantasyon Program›n› tamamlayan kat›l›mc›lar›n,
elefltirel okuma becerisi ve evrensel okuryazarl›k becerisini
kazanma aflamas›na ulaflm›fl olduklar› düflünülmektedir. Buna
göre tüm gruplardan farkl› karma halde süzülerek yeni gruplar
oluflturulmal› ve yazmaya istekli bireylere yönelik yarat›c›
yazarl›k atölyeleri, h›zl› okuma kurslar› düzenlenmesi yoluna
gidilerek planlamalar yap›lmal›d›r. Bu atölye ve kurslar
sonucunda oluflacak yeni eserlerin bas›m ve yay›nlanmas›na
destek olunarak güncel edebiyata ve literatüre katk› sa¤lanm›fl
olacakt›r.
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Sonuç olarak; kütüphanede araflt›rma yapman›n e¤lenceli
yönlerini keflfeden, en do¤ru bilgiye en h›zl› flekilde ulaflman›n
yöntemlerini deneyimleyerek ö¤renen kat›l›mc›lar, okuma
ve kütüphaneleri kullanma hakk›n›n fark›na vararak kütüpha-
neleri hayatlar›n›n bir parças› konumuna getirmektedirler.
Toplumun her kesiminin hoflça vakit geçirmesini sa¤layan
bu etkinliklerle, sosyal ve kültürel paylafl›m mekan› haline
gelen kütüphaneler bireyler aras› iletiflimin pozitif anlamda
geliflmesi, insanlar›n fikirlerini oluflturma, ö¤renmeyi ö¤renme,
yarat›c› ve elefltirici düflünme yeteneklerini gelifltirme anlam›nda
önemli bir rol üstlenmifltir. Kütüphanelerin e¤itim, ö¤retim,
bilimsel araflt›rma ve serbest zaman faaliyetleri yap›labilen
sosyal ve kültürel yaflam merkezleri olarak toplumdaki yeri
ve önemine dikkat çekilmeli; bu anlamda alg› ve bilinç
düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmelidir. Bilgi Okuryazarl›¤›
Program› niteli¤i kazanan söz konusu oryantasyon program›,
sürdürülebilir kültürel projeler aras›nda önemli yer alacakt›r.
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Belediyelerde Kurumsal Bellek ve
Dijitallefltirme: ‹stanbul Büyükflehir

Belediyesi fiehir Tiyatrolar› Müdürlü¤ü
Kütüphane-Arflivi Örne¤i

Osman Özen
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, Türkiye, osmanozen@ibb.gov.tr

Haydar Enis Kayhan
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, Türkiye, stkutup@gmail.com

Öz

20. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren internetin icat edilip h›zl›
bir flekilde geliflme göstermesi üzerine birçok alanda de¤iflimler
meydana gelmeye bafllam›flt›r. Özellikle 21. yüzy›l›n
bafllar›ndan itibaren h›zl› bir ivme kazanan bilgi teknolojileri
kütüphane ve arfliv hizmetleri sunan kurumlar içinde önemli
rol oynamaya bafllam›flt›r. Bu kurumlardan biriside ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar› Müdürlü¤ü kütüphane
birimidir.

fiehir Tiyatrolar› Müdürlü¤ü mensubu ve di¤er araflt›rmac›lara
bilgi hizmeti sunan ve her geçen gün koleksiyonunu
gelifltirmeyi amaçlayan fiehir Tiyatrolar› Müdürlü¤ü
Kütüphane-Arflivi taraf›ndan hayata geçirilen ve devam
etmekte olan dijitallefltirme süreci ele al›nacakt›r. fiehir
Tiyatrolar› Müdürlü¤ü’ne ba¤l› sanatsal birimler taraf›ndan
üretilen materyallerin belli k›sm›n›n hizmete sunulma süreci
ele al›nacakt›r.

Ça¤›m›z›n dijital teknolojilerini kullanarak, kuruluflundan
günümüze kadar ulafl›lan ve devam eden dergi (Türk
Tiyatrosu Dergisi) ve afifl koleksiyonuna ait materyallerini
dijitallefltirilerek, dijital ortamdan kullan›c›lar›n hizmetine
sunmakt›r. Kurumun kültürel miras›na sahip ç›kma ve
gelece¤e aktarmak, dijital ça¤› oluflturan dijital toplum ile
elimizdeki materyalleri paylaflmakt›r. Bu ba¤lamda;
dijitallefltirmenin tan›m›, önemi, gereklili¤i, amac›, örnekleri,
olumlu-olumsuz yönleri incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dijitallefltirme, bilgi teknolojileri,
koleksiyonlar, flehir tiyatrolar›.
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Tan›mlar ve Uygulamalar

Dijitallefltirme hakk›nda genel ve kapsaml› olmak üzere pek
çok tan›m yap›lm›fl ve yap›lmaktad›r. Genel olarak dijital-
lefltirme, kâ¤›t belge, foto¤raf ya da grafik malzemeler gibi
fiziksel ya da analog materyallerin elektronik ortama ya da
elektronik ortamda depolanan görüntülere/imajlara
dönüfltürülmesi ifllemi ya da genel olarak, elektronik sistemlerce
alg›lanamayan yap›land›r›lmam›fl formdaki bilginin elektronik
ortamca alg›lanabilecek yap›land›r›lm›fl forma çevrilmesi
biçiminde tan›mlamaktad›r (Y›lmaz, 2011).

Dijitallefltirmenin amac›na de¤inerek tan›mlarsak, “görsel ya
da iflitsel ö¤elerin, bilgisayarlar taraf›ndan tan›nabilmesi,
ifllenebilmesi ve saklanabilmesi amac›yla say›sal kodlara
dönüfltürülmesi ifllemidir” (Bezirci, Bostanc›, Gürel. 2016).

Di¤er bir tan›m ise; bir analog doküman›n taray›c› ile taranarak
OCR (Optical Character Recognition) iflleminden sonra
okunabilir, düzeltilebilir forma dönüfltürülmesi olarak
tan›mlanmaktad›r (Darç›n fiahin, 2010).

‹nternet ve bilgi teknolojilerindeki geliflmeler özellikle 2000’li
y›llardan sonra çok h›zl› bir ivme kazanarak devaml› gelifl-
mektedir. Bu geliflmeler birçok alan› etkiledi¤i gibi kütüphane
ve arflivleri de do¤rudan etkilemifl ve etkilemektedir. Bu
durum günümüzde s›k s›k duydu¤umuz “dijital kütüphane”
ve “dijital arfliv” ihtiyac›n›n do¤mas›na neden olmufltur. Söz
konusu ihtiyac›n giderilmesi için dünyada birçok uygulamalar
hayata geçirilmifltir. ‹lk çal›flma örneklerine 1988-1991 y›llar›nda,
Carnegie Melon Üniversitesi ve OCLC'nin gerçeklefltirdi¤i
“Mercury Projesi”dir (Subafl›o¤lu, 2001). 1990’lar›n bafl›nda,
“Amerikan Memory” adl› bir çal›flmayla ABD Kongre
Kütüphanesi, Amerikan tarihi aç›s›ndan önem tafl›yan baz›
belgeleri dijital ortama aktarmaya bafllam›flt›r (Tonta 2000;
Çelik Asl›m ve Y›lmaz, 2016). Bir di¤er uygulama, 1994-1998
seneleri aras›nda yap›lm›fl olan “Digital Libraries Initative”dir.
Dijital kütüphanelere iliflkin büyük ölçekli baflka bir giriflim
ise Amerika Kongre Kütüphanesinin (Library of
Congress)1995’te bafllatt›¤› Ulusal Dijital Kütüphane Program›d›r
(National Digital Library Program- NDLP). Di¤er bir çal›flma
ise 1996 y›l›nda ‹ngiltere’de üniversitelerin kurdu¤u Ortak
Bilgi Sistemleri Komitesi (JISC) taraf›ndan bafllt›lan “eLib”
projesidir (Tonta, 2000). 2008 y›l›nda bafllayan ve devaml›l›k
arz eden önemli projelerden birisi de Avrupa Dijital
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Kütüphanesi (European) projesi 27 May›s 2016 tarihi itibariyle
53 milyondan fazla materyal içermektedir (Avrupa Dijital
Kütüphanesi, 2016). JSTOR’un (Journal Storage) 2000’li
y›llarda; bilimsel dergi arflivine katk›da bulunma için dergilerin
eski say›lar›n› dijital ortama aktararak hayat geçirdi¤i projedir
(Çelik, Asl›m ve Y›lmaz, 2016).

Dünyada dijitallefltirme çal›flmalar› h›zla ve kapsaml› bir
flekilde devam etmektedir. Türkiye’de ise kurumsal düzeyde
dijitallefltirme çal›flmalar› yap›lmaktad›r. Türkiye’deki durum
flu flekilde s›ralanabilir;

• Milli Kütüphane koleksiyonunda yer alan 26.700 
cilt yazma eserin dijital ortama aktar›lmas› hemen
hemen tamamlanm›flt›r.

• Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Etnografya
Müzesi’nde yaklafl›k 120.000 dijital kay›t 
bulunmaktad›r (Y›lmaz, 2011).

• Osmanl› Arflivinde ise 2001 y›l›ndan itibaren yap›lan
çal›flmalarla 6.650.000 adet görüntü elde edilmifltir.
Osmanl› Arflivi’nde dijital arflivleme projesi 
kapsam›nda 150 milyon civar›nda görüntüye 
ulafl›laca¤› öngörülmektedir (Bay›r, 2012; Kaya, 
2013).

• T.C. D›fliflleri Bakanl›¤› Arfliv Otomasyon Projesi 
ile 25 milyon belge 2015 sonuna kadar dijital ortama
aktar›lmas› planlanm›flt›r. ‹kinci aflamada ise geriye
kalan 40 milyon civar›ndaki belge dijital ortama 
aktar›lmas› öngörülmektedir (Çavuflo¤lu, 2015).

• ‹stanbul Büyükflehir belediyesi Atatürk Kitapl›¤› 
1998’den günümüze sürekli olarak dijitallefltirme 
çal›flmalar›n› sürdürmektedir (Ayd›n, 2013).

• Edirne Belediye Baflkanl›¤› Tarihi K›rkp›nar Ya¤l›
Güreflleri Festivali’nin Say›sallaflt›rmas› Projesidir 
(Bilar, 2016).

• IRCICA (‹slam Tarih, Sanat ve Kültür Araflt›rma 
Merkezi) Farabi dijital kütüphanesi (Topalo¤lu, 
2011),

• ‹SAM (‹slam Araflt›rmalar› Merkezi),
• Devlet Tiyatrolar› Refik Ahmet Sevengil Kütüphanesi

Dijital Oyun Bilgi Sistemi 1949’da günümüze kadar
oynan oyunlar hakk›nda materyalleri içermektedir
(Devlet Tiyatrolar›, 2016).

• ‹stanbul fiehir Üniversitesi, bünyesinde bulunan 
Taha Toros’un Arflivinde bulunan ‹stanbul ile ilgili
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olan k›sm›na ait materyaller Kiflisel Arflivlerde 
‹stanbul Belle¤i projesi ad› ile 20000 belgeyi 
kullan›c›lar›n hizmetine sunmufltur (‹stanbul fiehir
Üniversitesi, 2016).

• Bu kurumlar›n›n yan› s›ra; Türk Tarih Kurumu 
Arflivi, TBMM Arflivi, ‹stanbul Müftülü¤ü fier’iyye 
Sicilleri Arflivi, Türk Dil Kurumu Arflivi, YÖK Ulusal
Tez Merkezi, Salt gibi kurumlar da dijitallefltirme 
yapmaktad›r.

• Özellikle birçok devlet üniversitesi ve özel üniversite
dijitallefltirme projeleri yapmaktad›r. 
(Marmara Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Atatürk 
Üniversitesi vb.).

Günümüzde elektronik ortam h›zl› bilgi iletme ve dünyan›n
her yerinden eriflilebilme özellikleriyle ön plana ç›km›fl, geç-
mifle dönük belgelerin de elektronik ortama aktar›lmas› ve
kullan›c›lar›n hizmetine sunulmas› büyük önem kazanm›flt›r
(Bezirci, Bostanc› ve Gürel, 2016). Kurumlar teknolojinin
nimetlerinden yararlanmak için birçok dijitallefltirme projesi
yürütmektedir. Zengin kültürel mirasa sahip müze, kütüphane
ve arfliv kurumlar› dijital teknoloji ile kendi materyallerini
dijital ortama sunma zorunlulu¤unu hissetmifllerdir.

Dijitallefltirmenin genel olarak amaçlar› flöyle s›ralanabilir:

• Ulusal kültürel miras›n kay›t alt›na al›nmas› ve 
korunmas›,

• Bas›l› ortamda tek kopya olarak üretilen bilgi 
kaynaklar›n›n yedeklenmesi,

• Tek kopya kaynaklara çoklu erifliminin sa¤lanmas›;
• Kâ¤›t belge ve depolama maliyetinin azalt›lmas›;
• Arflivsel koruma sa¤lanmas›,
• Dijital nesnenin bütünlü¤ünün korunmas› ve de¤iflen

teknoloji karfl›s›nda kaynaklar›n gösterim, eriflim 
ve kullan›m›n›n sa¤lanmas›,

• Kütüphane, arfliv ve müzelerin raflar›nda veya 
depolar›nda kullan›c›ya ulaflamayan milyonlarca 
kitab›n kullan›ma sunulmas› (Y›lmaz, 2011),

• Bilgi kayna¤›na eriflimin h›zl› ve kolay olmas›
• Bilginin yayg›nlaflmas› (Ayd›n, 2011),
• Bilgi edinmeyi, zaman ve mekândan ba¤›ms›z 

k›lmak,
• Nadir, çok kullan›lan veya tek kopya malzemenin

y›pranmas›n› engellemek;
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• “Hayati belgeler” denilen, kurum için çok önemli
belgeleri koruma alt›na almak,

• Kültürel birikimi, gelecek nesillere sa¤l›kl› bir 
flekilde aktarmak,

• De¤iflen ça¤a ve kullan›c› isteklerine uyum sa¤lamak,
• Yeni ve farkl› formatlardaki bilgiyi sunabilmek,
• Kurumlar aras› bilgi paylafl›m›na olanak vermek,
• Kültür varl›klar›n›n toplanmas›, korunmas› ve 

da¤›t›m›n› kolaylaflt›rmak,
• Kurumsal kimli¤i yeni platformlar vas›tas›yla 

yans›tmak,
• Doküman da¤›t›m maliyetini düflürme (Çelik, 

Asl›m ve Y›lmaz, 2016),
• Bilinmeyen veya az kullan›lan koleksiyonlara daha

iyi eriflim sa¤lamas›,
• Görsel bir koleksiyon için daha iyi bir tarama ve 

eriflim olanaklar› sunmas›,
• E¤itim ve ö¤renimde kullanmaya uygun kaynaklar

oluflturmas›,
• Halk›n kültürel miras›n› tan›mas›,
• Dijital formatta gelecek için koleksiyonlar› koruma

olana¤› vermesi,
• Dijital nesnenin bütünlü¤ünün korunmas› ve de¤iflen

teknoloji karfl›s›nda kaynaklar›n gösterim, eriflim 
ve kullan›m›n›n sa¤lanmas›d›r.

Kurumlar bünyelerinde bulundurduklar› kurumsal bellekleri
de kullan›c›lar›n hizmetine sunmal› veya sunmaktad›r.
Kurumsal bellek; kurumlar›n hizmetleri sonucu üretti¤i bilgileri
toplama, düzenleme, saklama ve gelecek kuflaklar için
yaflatma ifllevlerinin bütünüdür. Kütüphaneler, arflivler,
müzeler gibi kültürel bellek kurumlar› toplumun üretti¤i
bilgileri toplama, düzenleme, saklama ve gelecek kuflaklar
için yaflatma ifllevlerinin bulundu¤u ve bu ifllevlerin ayn›
zamanda toplumun kültürünü tutulmas›nda, yaflat›lmas›nda
ve sunulmas›nda etkilidir. Kurumsal belle¤e sahip kurumlardan
birisi de ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar›
Müdürlü¤ü’dür.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar›
Müdürlü¤ü

fiehir Tiyatrolar› Müdürlü¤ü, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi,
Kültür Daire Baflkanl›¤›na ba¤l› bir müdürlüktür. 1914’y›l›nda
Darülbedayi-i Osmani (Güzellikler Evi) ad› ile kurulmufltur.
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E¤itim amaçl› bu kurumun yöneticili¤ine de, ünlü Frans›z
tiyatro adam› Andre Antoine atanm›flt›r.  Birinci Dünya
Savafl›’n›n ç›kmas›, Fransa ve Osmanl› Devleti’nin karfl›
saflarda yer almas› nedeniyle k›sa bir süre sonra Andre
Antoine Fransa’ya döner. Bir süre bocalayan kurum Raflit
R›za’n›n (Samako) çabalar›yla yeniden toparlan›r. 20 Ocak
1916’da sahnelenen Çürük Temel oyunuyla okul olmaktan
ç›k›p profesyonel bir tiyatro toplulu¤u durumuna gelmifltir.
Darülbedayi’in oynad›¤› ilk yerli oyun 2 Mart 1917 tarihinde
sahnelenen Baykufl adl› oyundur. 1931 y›l›nda resmen ‹stanbul
Belediyesi’ne ba¤lanan kurum, 1934 y›l›ndan sonra ‹stanbul
Belediyesi fiehir Tiyatrolar› ad›n› alm›flt›r. Darülbedayi,
ülkemizdeki tiyatro dergisi gelene¤ini bafllatm›flt›r. 1918-1920
y›llar› aras›nda Temafla adl› tiyatro dergisini 25 say›
yay›nlanm›flt›r. fiehir Tiyatrolar›, dünyan›n en uzun süreli
tiyatro dergilerinden olan ve 1930’dan bugüne Darülbedayi,
Türk Tiyatrosu ve fiehir Tiyatrosu adlar›n› alan derginin
yay›m›n› bugün de sürdürmektedir. Bugün fiehir Tiyatrolar›
‹stanbul’da dört sahnesi anadolu yakas›nda alt›s› sahnesi
avrupa yakas›nda olmak üzere on sahne ile 3000 civar›nda
‹stanbul seyircisine perdelerini açmaktad›r (Nutku, 1993;
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar› Müdürlü¤ü,
2016).

fiehir Tiyatrolar› Müdürlü¤ü Kütüphane-Arflivi

T. C. ‹stanbul Umumi Meclisine Mülhak fiehir Tiyatrosu 1937
Y›l› Bütçe metninde tiyatroda bir kiflilik kütüphane memuru
kadrosu görülmektir (T. C. ‹stanbul Umumi Meclisine Mülhak
fiehir Tiyatrosu 1937 Y›l› Bütçesi, 1937). Türk tiyatrosunun
bat›l› anlamda kurucusu olarak kabul edilen Muhsin Ertu¤rul
1930 tarihli Darülbedayi dergisindeki [Türk Tiyatrosu Dergisi],
Bir Tiyatro Kitaphanesi 1  adl›s› yaz›s›nda nas›l bir kütüphane
kurulmas› gerekti¤i, kütüphanenin ne için gerekli oldu¤u ve
tiyatro için kütüphanenin ne kadar önemli oldu¤unu
belirtmektedir.

Kurumun kütüphane birimi; Harbiye Muhsin Ertu¤rul
sahnesindeki müdürlük binas›ndaki binan›n üçüncü kat›nda
kapal› raf sistemi fleklinde hizmet vermektedir. Kataloglama
ifllemi demirbafl fleklinde sisteme yap›lmaktad›r. Otomasyon
program› YORDAM program› kullan›lmaktad›r. 6 kifli çal›flmakta
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olup (3 Üniversite, 3 Lise Mezunu) bir kifli Bilgi ve Belge
Yönetimi mezunudur. Birim de 130000’den fazla farkl› türde
materyal bulunmaktad›r. (25000’den fazla foto¤raf, 40000’den
fazla gazete kupürü, 4500’den fazla büyük oyunu, 890’dan
fazla çocuk oyunu, 1200’den fazla kitap format›nda yerli
piyes, 1300’den fazla kitap format›nda çeviri piyes, 2000’den
fazla kaynak eser, 150 farkl› dergi 3830 say›, 5900’den fazla
afifl, 2000’den fazla broflür, 390’dan fazla ayl›k oyun düzeni,
400’den fazla davetiye, 1600’den fazla yazma eser, 750’den
fazla Osmanl›ca eser ve di¤erleri müzik notalar›, evraklar,
kurul için gelen eserler, reji dosyalar› materyalleridir).

fiehir tiyatrolar› kütüphane birimi kurumun yönetmenli¤ine
göre afla¤›daki eserleri toplamak, kay›t alt›na almak, korumak
ve kullan›c›lara kulland›rmaktad›r.

Madde 15- Müdürlü¤ün kütüphane ve arfliv bölümünü
düzenler, faaliyetlerini takip eder.

Müdürlükte bulunan bütün yay›nlar›n, teksir ya da el yazmas›
eserlerin, yaz›l› ve bas›l› belgelerin, reji defterlerinin, Edebi
Kurul raporlar›n›n, Teknik Kurul raporlar›n›n, oyun resim ve
foto¤raflar›n›n, ses ve görüntü kay›tlar›n›n muhafazas› ile
gazete kupürlerinin tasnifini yapar ve korur. Bütün bu
malzemeler Kütüphane ve Arfliv fiefinin zimmetindedir.
Müdürlükte bulunan bütün yay›nlar›, video ve film arflivini,
oynanm›fl teksir ya da el yazmas› oyunlar›, yaz›l› ve bas›l›
bütün belgeleri, reji defterlerini, oyun resim ve foto¤raflar›n›,
ses bantlar› ve gazete kupürlerini Müdürlükten izin al›nmas›
ve belgelerin as›llar›n›n kütüphane d›fl›na ç›kar›lmamas› flart›
ile isteklilerin istifadesine sunar.

Türk tiyatro tarihinin ana arflivini kapsayacak bir müzenin
oluflturulmas›na yarayacak eflya ve belgelerin toplanmas› için
Müdürlü¤e ba¤l› bir tiyatro müzesi oluflturulmas›na çaba
sarfeder.

‹lgili Müdür Yard›mc›s›na ba¤l› olarak görev yapar (‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi…).

Günümüzde teknolojiden uzak durman›n imkâns›z oldu¤u
her alanda kendisini göstermektedir. Bundan dolay› yeni
geliflmelere kütüphane ve arflivler her zaman adapta olmak
zorundad›r. Yerel yönetimlere ba¤l› olan kütüphane ve
arflivlerde bu teknolojik geliflmeleri yak›ndan takip etmelidir
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ve etmektedir. Teknoloji h›zl› bir flekilde ilerlerken kütüphane
ve arfliv organizasyonlar› çok fazla geleneksel yöntemlere
ba¤l› kalmas› kabullenemez. Dolay›s› ile teknolojinin yenilik-
lerinden ve dijitallefltirmenin getirilerinden yararlanmal›d›r.
Bu kurumlardan birisi de ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
fiehir Tiyatrolar› Müdürlü¤ünün kütüphane birimidir. Kurum
için dijitallefltirmenin amaçlar› flöyle s›ralanabilir:

• Özellikle büyük boyutlu belgelerin sürekli 
kullan›mdan dolay› y›pranmas›n› önlemek,

• Tiyatro alan›ndaki kültürel miras›n kay›t alt›na 
al›nmas› ve korunmas›,

• Belgelerin korunmas›n›, eriflilebilirli¤ini ve 
süreklili¤ini sa¤lamak,

• Belgelerin görünürlü¤ünü ortaya koymak,
• Kütüphane-arfliv personelinin vakit kayb›n› önlemek,
• Kullan›c›lar›n ve kurum içi personelinin vakit 

kayb›n› önlemek ve çoklu eriflimini sa¤lamak,
• Kurumun belle¤ini gelecek nesillere sa¤l›kl› bir 

flekilde ulaflt›rmak,
• Bilginin yayg›nlaflt›r›lmas› sa¤lamak fleklinde 

sa¤lanabilir.

Çal›flmaya bafllamadan önce baflar›l› ve kültürel miras›n
zenginleflmesine katk›da bulunacak flekilde gelifltirilebilmesi
için izlenecek yol ve politikalar belirlenmifltir. Kütüphanenin
belirledi¤i politikalar flu flekildedir:

• Hizmete sundu¤umuz veya sunaca¤›m›z materyal-
 lerin dünyan›n her yerinden, kesintisiz, 7 gün 24 

saat, üyelik koflulu gerektirmeksizin kesintisiz 
hizmet sa¤lamak,

• Kaynaklara günlük ya da haftal›k indirme kotas› 
koymaks›z›n eriflmek, s›n›rs›z indirme imkân› 
sa¤lamak,

• PDF format›nda herhangi bir ücret talep etmeden
indirme izni vermektir.

Dijitallefltirme; afifl koleksiyona ait afifllerin ve Türk Tiyatrosu
dergisinin say›lar› ile iflleme bafllam›flt›r.

• Kurumun kütüphane-arflivi proje fleklinde 
kataloglama ifllemleri yap›lm›flt›r.

• Bir adet Zeutschel OS 12000 A1 taray›c› sat›n 
al›narak bafllanm›flt›r.
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• Tarama ifllemleri afla¤›daki flemada gösterilmifltir;
Kataloglama ifllemi biten Afifl ve Türk Tiyatro dergisi
tarama için haz›rlan›r ve tarama ifllemine bafllan›r.
Tarama ifllemi TIFF format›nda 300 DPI çözünürlükte
tarama yap›l›r. Afifllerde boyutu büyük olanlar 
birkaç parça halinde taran›r ve Adobe Photoshop
program› ile birlefltirilir. TIFF format›ndan bir kopya
JPEG format›nda kullan›m dosyas› oluflturulur. 
Master kopya birinci sunucuda saklanmaktad›r. 
JPEG format›ndan bir kopya kullan›m kopyas› bir
kopya saklamak için oluflturulur. Kullan›m 
kopyas›n›n üzerine Adobe Photoshop program› ile
PNG format›nda filigran at›l›r. Filigranl› JPEG 
dosyas›ndan Adobe Acrobat XI program› ile 
kullan›c›lar için PDF format›nda dosyalar oluflturulur.
Tekrar filigranl› JPEG’ten kapak yollar› oluflturulur.
Kullan›c›lar için oluflturulan PDF dosyalar›n›n 
boyutlar› olabildi¤ince küçültülerek internet 
ortam›nda h›zl› ifllem yap›lmas› sa¤lanmaktad›r. 
Kullan›c›lar›n kullanaca¤› dosyalar 2. sunucuya 
yerlefltirilir. Master kopyalar ise birinci sunucuya 
yerlefltirilir. Otomasyon Program› üzerinden PDF
ve kapak yollar› oluflturulur. Kontrol ve test 
aflamas›ndan sonra hizmete sunulmufltur. ‹ki sunucu
kullan›lman›n gerekçesi güvenlikten dolay›d›r.
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• Söz konusu eserlerin tüm teknik ifllemleri tamam-
 land›ktan sonra bunlar kütüphane otomasyon 

program›na aktar›lm›flt›r. Bu eserler, bibliyografik
kimliklerine arama çubu¤undan eriflildikten sonra,
“e-yay›n” seçene¤inden tam metin olarak indirile-
bilmektedir.

Afifl Koleksiyonu: Kurumun sanatsal faaliyetleri sonucu üretti¤i
ve günümüze ulaflm›fl olan 5900’dan fazla farkl› boyuttaki
afifller Ocak 2016 tarihinden itibaren kullan›c›lar›n hizmetine
sunulmufltur. fiuanda oluflturulan afifller kütüphaneye gelmekte
olup ayn› zamanda internet ortam›nda kullan›c›lar›n istifadesine
sunmakt›r.

Türk Tiyatro Dergisi: fiehir Tiyatrolar›, dünyan›n en uzun
süreli tiyatro dergilerinden olan ve 1930’dan bugüne
Darülbedayi, Türk Tiyatrosu ve fiehir Tiyatrosu adlar›n› alan
derginin yay›m›n› günümüze kadar sürdürmektedir. 1930’dan
günümüze kadar ç›kar›lm›fl 458 say›lar ile birlikte farkl›
zamanlarda ç›karm›fl oldu¤u özel say›larla beraber 499 say›
dijitallefltirilerek kullan›c›lar›n hizmetine sunulmufltur. Di¤er
kolleksiyonlar için çal›flmalar devam etmektedir. Toplam
olarak afifl koleksiyonu ve Türk Tiyatro dergisinden 6400’den
fazla eser kullan›c›lar›n istifadesine sunulmufltur. Dergilerin
makale bafll›klar› ve yazarlar›, oyun düzenleri ve foto¤raf
bilgileri sisteme girilmifltir. Bu da araflt›rmac›lar›n ifllerini
kolaylaflt›rmaktad›r.
Yukar›daki grafikte Türk Tiyatro dergisi ve afifllerin kullan›m
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istatistikleri görülmektedir. Kullan›m istatistiklerinin az olmas›n›
nedenleri; kullan›c›lar›n az olmas›n›n, belli say›daki
koleksiyonun hizmete sunulmas›, tiyatro araflt›rmac›lar›n›n
az olmas› ve kütüphanenin ayr› web sitesinin olmamas›
gerekçeler gösterilebilir.

Sonuç

Bilgi teknolojilerinin sürekli geliflmesiyle birlikte h›z kazanan
internet, art›k her tür bilgiye eriflimde yo¤un biçimde kullan›lan
vazgeçilmez bir teknolojik araç durumuna gelmifltir Dijital
kütüphaneler oluflturulmas›n›n temel amac› kullan›c›lar›n
zaman ve mekândan ba¤›ms›z olarak gerekti¤inde istedi¤i
yerden 7 gün 24 saat istedi¤i bilgiye en k›sa sürede eriflmelerini
sa¤lamaya çal›flmakt›r.

Ça¤›m›z›n dijital teknolojilerini kullanarak, kuruluflundan
günümüze kadar elimize ulaflan ve devaml›l›k arz eden dergi
(Türk Tiyatrosu Dergisi) ve afifl koleksiyonuna ait materyaller
dijitallefltirilerek kullan›c›lara sunulmufltur. Kurum dijital
ortama aktard›¤› eserler ile hem eserleri koruma alt›na alm›fl
hem de görünürlüklerini sa¤lam›flt›r. Bir kültür hazinesi olan
kurumun arflivindeki materyallerin kullan›c›lar›n istifadesine
sunulmufltur. Bundan sonra da sunmaya devam edecektir.
Birim müdürlük mensubu ve di¤er araflt›rmac›lara bilgi hizmeti
sunmakt›r. Kurumun kültürel miras›na sahip ç›kma ve gelece¤e
aktarmak, dijital ça¤› oluflturan dijital toplum ile elimizdeki
materyalleri paylaflmakt›r.

Dijitallefltirme ile kurum paha biçilemez eserleri yok olmas›
ve onar›lamaz flekilde zarar görmelerini engellemifltir. Kurumun
belle¤i olan materyalleri kurumun d›fl›ndan da eriflime aç›larak
kullan›c›lar›n istifadesine sunulmufltur. Dijitallefltirme ile
kapal› konumda olan koleksiyonlar k›smen de olsa kullan›c›lara
rahat eriflim olana¤› sa¤lam›flt›r. Bu gibi kültür belle¤ine
sahip kurumlar bünyelerinde bulunan materyalleri kullan›c›lar›n
hizmetine sunmal›d›r.
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Kad›köy Belediyesi’nin Mevcut Kütüphaneleri ve
Hizmetleri

Kad›köy Belediyesi kütüphaneleri sadece kitap koleksiyonlar›n›
bar›nd›ran, bilgi edinme alanlar› olmas› d›fl›nda cazip bir
kültür, e¤lence ve hatta bilim merkezi konumuyla daha genifl
kitlelere seslenen bir yap›ya kavuflma amac› gütmektedir.

Kütüphaneleri kitaplar›n y›¤›ld›¤› bir yer olmaktan ç›karan
bu yap›lanma modeli esas al›narak Kad›köy Belediyesi
taraf›ndan ilk kurulan kütüphane, 1996 y›l›nda Kemal Tahir
Halk Kütüphanesi’dir. Kad›köy halk›n›n ba¤›fllar› ile kurulmufl
olan bu kütüphane de yay›n seçiminde ilk dönemlerde ba¤›fl
yöntemiyle koleksiyonlar oluflturulduysa da flu an kullan›c›lar›n
talepleri do¤rultusunda kitap sat›n al›nmas› politikas›
güdülmektedir. Yaklafl›k 15 bin kitapl›k koleksiyonuna ek
olarak 1960-1980 y›llar› aras›ndaki muhtelif gazetelerin arflivine

Kad›köy Belediyesi’nin Kütüphane
Politikas› Çerçevesinden Hayata Geçirdi¤i

Projeleri

Dr. Evren Mercan
Kad›köy Belediyesi, Türkiye, emercan@yahoo.com

Buket Sevgen
Kad›köy Belediyesi, Türkiye, buket_sevgen@hotmail.com

Jale Aydemir
Kad›köy Belediyesi, Türkiye, jaydemir02@gmail.com

Öz

Kad›köy Belediyesi, kütüphaneleri bir flehrin belle¤i ve adeta
bir toplumsal sorumluluk projesi olarak görmüfl ve ilk
kütüphanesini 1996 y›l›nda açm›flt›r. Zamanla artan yo¤un
talep do¤rultusunda buna yenileri de eklenmifl ve günümüzde
yedi adet kütüphaneye eriflilmifltir. Bu yaz› da Kad›köy
Belediyesi kütüphane politikas›n›n çerçevesini çizerken yedi
kütüphane örne¤i üzerinden bir dizi de¤erlendirmelerde
bulunulmaktad›r.

Anahtar Kelimeler: Kad›köy Belediyesi, kütüphane politikas›,
ihtisas kütüphanesi, kullan›c› profili.
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de ev sahipli¤i yapmaktad›r. Kütüphaneye her gün 7 adet
gazete ve her ay 5 adet süreli yay›n al›nmaktad›r. Ayr›ca
Kad›köy Belediyesi’ndeki neredeyse tüm kütüphanelerde
kullan›c›lara tahsis edilmifl bilgisayarlardan araflt›rma amaçl›
istifade etmekte ve ayr›ca Wireless ba¤lant›s›ndan kendi
bilgisayar› ile internete ücretsiz ba¤lanabilmektedir.
Kütüphaneye üye olan okurlar›m›za 3 adet kitap 15 günlü¤üne
ödünç verilmektedir. Kemal Tahir Halk Kütüphanesi,
kullan›c›lar›n› genellikle lise ve üniversite ö¤rencileri olmakla
birlikte süreli yay›nlar›m›z› takip eden 55 yafl üstü bir gurubun
da say›s› az›msanamayacak ölçüdedir. Bunun d›fl›nda
kütüphaneden etüt merkezi olarak da istifade edilmektedir.
Özellikle Kad›köy genelinde dezavantajl› ailelerin çocuklar›na
e¤itimlerinde yard›mc› olmak ad›na; 8-13 yafl aral›¤›ndaki
ö¤rencilere birebir etüt hizmeti her biri kendi alan›nda
ihtisas›n› yapm›fl ö¤retmenlerimiz taraf›ndan verilmektedir.
Kütüphaneyi kullanan ö¤renci üyeleri ve Çocuk Etüt Merkezi
ö¤rencileri ile birlikte Kütüphane Haftas›’nda atölye, drama
çal›flmalar›, söylefli, masal anlatma etkinlikleri, d›fl mekânda
yürüyüfller, takas kütüphanesi etkinlikleri gerçeklefltirilmifltir.

Söz edilmesi gereken bir di¤er birim de Muhtar Özkaya Halk
Kütüphanesi’dir. Muhtar Özkaya adl› bir hay›rsever vatandafl›n
katk›lar›yla 1965 y›l›nda Kültür Bakanl›¤› bünyesinde kurulan
bu kütüphane, 2006 y›l›nda Kad›köy Belediyesi’ne devri
gerçeklefltirilmifl ve 2008 y›l›nda belediye bünyesinde hizmet
vermeye bafllam›flt›r. Kütüphane devredilmeden önce,  Kültür
Bakanl›¤›’ndan Kad›köy Belediyesi’ne ilk önce eleman deste¤i
için yaz›flmalar yap›lm›fl, 2005 y›l›nda Kad›köy Belediyesi
taraf›ndan kütüphane iki uzman görevli istihdam edilmifl ve
bu personelle birlikte kütüphanede say›m, düflüm, devir-
teslim ifllemleri h›zl› bir flekilde nihayetlendirilmifltir. Ancak
Bakanl›k döneminde kütüphane verileri eski usul kart
kataloglama sisteminin olmas› önemli bir engel teflkil
etmekteydi. Nitekim belediyeye geçifl sa¤land›ktan hemen
sonra kitap kay›tlar› (kataloglama),süreli yay›n, kitap d›fl›
materyallerin kay›tlar›, üyelik, ödünç-iade ifllemleri vs.
YORDAM yaz›l›m› sayesinde dijital ortama aktar›lm›flt›r1.
Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi Edebiyat, tarih, co¤rafya,
toplum bilimleri gibi muhtelif alanlar d›fl›nda 262 adet Muhtar
Özkaya ba¤›fl› olan dili Osmanl› Türkçesi ile yaz›lm›fl Nadir
eserlerin yer ald›¤› toplamda 21 binden fazla kitaba sahiptir.
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2007 y›l›nda kurulan Caddebostan Kültür Sanat Merkezi
bünyesinde hizmete aç›lan Sanat Kütüphanesi, yaklafl›k 4500
kitapl›k koleksiyonuyla farkl› kültürden kitapsevere ev
sahipli¤i yapmaktad›r. Sanat kütüphanesi olarak geçmesi
dolay›s›yla Sanat bafll›¤› alt›nda çok genifl bir arflivimiz olup,
di¤er konularda da yap›tlar›m›z mevcuttur. 2007 y›l›ndan
beri kütüphane hizmeti veren CKM Sanat Kütüphanesi,
yay›nevleri ile ifl birli¤i içerisinde yazarlarla söylefli ve imza
günleri d›fl›nda, güncel toplumsal konulara de¤inen seminer,
paneller ve film gösterimlerinin düzenlendi¤i bir etkinlik
merkezi ifllevindedir. Buna ek olarak ayda iki kez Prof. Dr.
Ayfle Didem USLU taraf›ndan yönetilen Okuma Atölyesi CKM
Sanat Kütüphanesi’nde düzenlenmektedir.

Gerçekten de Kad›köy Belediyesi kendi kütüphane politikas›n›
belirlerken, yerelin ihtiyaçlar›n› esas almak suretiyle farkl›
konsepte yeni kütüphaneler kurma yoluna gitmifltir. Mesela,
2011 y›l›nda Engelli Dan›flma Merkezi'ne ba¤l› olarak kurulan
Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi de bunlardan biridir.
Görme engelli vatandafllar›n kitap okuma ihtiyac›n› karfl›lamak
ad›na kurulan bu kütüphane, sadece Kad›köy yereline de¤il
tüm yurt geneline hizmet vermektedir. Sadece 2016 y›l› nisan
ay› itibariyle kütüphanemizden tüm yurt genelinde 275 görme
engelli vatandafl faydalanm›flt›r. Sesli ve metin formatta
oluflturulan kitaplar›m›z›, kullan›c›lar›m›z; baflta bilgisayar
olmak üzere birçok elektronik cihazda kullanabilmektedir.

Sitemizde flu anda 772 adet metin, 935 adet sesli olmak üzere
toplam 1710 adet kitap bulunmaktad›r.  fiu ana kadar toplam
574 gönüllü okuyucumuz kütüphanemizde kitap seslendirmesi
yapm›flt›r. Üniversitelerin ''Topluma Hizmet ''dersi kapsam›nda
birçok ö¤renci kütüphanemizde okuma ve tarama grubu
olarak gönüllü faaliyetlerde çal›flmalar yürütmektedir.

Kad›köy Belediyesi Görme Engelliler Kütüphanesi’nde, az
görenler için mürekkep bask›l› metinlerin büyütülmesi, kitap
okuma makinesi ile kitaplar›n mekanik ses format›na
dönüfltürülmesi, görme engellilere yönelik temel düzey
bilgisayar e¤itimi gibi hizmetler de verilmektedir. 2011 y›l›nda
bafllat›lan 'Yazarlar›n Sesinden' projesi ile yazarlar›n kitaplar›
vas›tas›yla okurlar› ile kurduklar› iliflkiyi kendi eserlerini
seslendirmeleri ile görme engelli dinleyicilerle de
kurabilmelerine yard›mc› olmak hedeflenmifl. Bu güne kadar,
aralar›nda Bedri Baykam, Hakan Yel, Ayfer Tunç, Hakan
Günday gibi isimlerin de yer ald›¤› 35 yazar›n seslendirmesi
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bulunmaktad›r. Kütüphane çal›flanlar› yeni yazarlar›n da
projeye deste¤i ile bu say›n›n artmas›n› hedeflemektedirler.

Kad›köy’de yaflayan her dört bireyden birinin çocuk olmas›
ve bu kitlenin kitap okuma ihtiyac›na yönelik olarak Kad›köy
Belediyesi, 2014 y›l›nda Kitap Okuyan Çocuklar Projesi
bünyesinde ‹nteraktif Çocuk Kütüphanesi hizmete açm›flt›r.
Türkiye'nin ve Kad›köy'ün ilk ‹nteraktif Çocuk Kütüphanesi
olan birimde, çocuklara kitap okuma al›flkanl›¤›n› erken yaflta
kazand›rma düsturuyla bir araya getirilen kitaplar›n yan› s›ra
ahflap oyuncaklar, deneyler, duyu havuzlardan da e¤itim
amaçl› (Kitap Okuma ve Canland›rma, Drama Çal›flmas›,
Deney Ebeveyn ve Çocuk ‹liflkisine Yönelik Seminer ve
E¤itimler, El Faaliyetleri ve Kolâj Çal›flmas›, Kukla Gösterisi,
fiark› ve Oyun Etkinlikleri) istifade edilmektedir. Buna ek
olarak Kad›köy Belediyesi’nde çal›flan pedagoglar eflli¤inde
interaktif kütüphaneden yararlanan çocuklar›n ailelerine
bilgilendirme amaçl› seminerler de düzenlenmektedir.

100 y›l› aflk›n bir tarihe sahip olan Kad›köy Belediyesi’nin
eski baflkanl›k binas›, Mart 2014’te Tarih, Edebiyat ve Sanat
alanlar›n› ihtiva eden bir ihtisas kütüphanesi olarak halka
aç›lm›flt›r. K›sa ad›yla TESAK olarak an›lan Tarih, Edebiyat
ve Sanat Kütüphanesi, Üçüncü Cumhurbaflkan› Celal Bayar’›n
k›z› Dr. Nilüfer Gürsoy ile birlikte Prof. Dr. Mete Tunçay,
Melih Cevdet Anday, Prof. Dr. Sencer Divitçio¤lu gibi
Türkiye’deki kendi alan›nda isim yapm›fl birçok kiflinin
ba¤›fl›yla meydana getirilmifltir. Genel koordinatörlü¤ünü
Prof. Dr. ‹lber Ortayl› ve Dr. Murat Kato¤lu’nun üstlendi¤i
kütüphane, tarih, edebiyat ve sanat alanlar›nda yaklafl›k 60
bin adetlik kitap koleksiyonu d›fl›nda, süreli yay›n, Kad›köy
ile ilgili görsel materyal, Klasik Müzik CD’den oluflturulan
bir arflive de sahiptir. Ayr›ca TESAK, akademik içerikli
kütüphane hizmeti vermenin yan›nda genel koordinatörlerin
tertipledi¤i bilimsel toplant›, konferans, sempozyum, seminer
ve sergiler gibi nitelikli kültürel etkinliklerin de icra edildi¤i
bir kültür merkezi olarak genifl kitlelere hizmet vermektedir.

Bütün bunlar d›fl›nda Kad›köy Belediyesi, kütüphane ve
kütüphanecili¤e verdi¤i önemi Türkiye genelinde 52 y›ld›r
kutlanan Kütüphane Haftas›’na hat›r› say›l›r destek vererek
kutlamaktad›r. Kad›köy Belediyesi, neredeyse her Kütüphane
Haftas›’nda özellikle ilçe halk›nda fark›ndal›k yaratmak
amac›yla paneller, söylefliler, sokak yürüyüflleri, kitap takas
etkinlikleri düzenlemekle kalmam›fl, TKD’nin yürüttü¤ü 81
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ilde okuma etkinli¤ine ‘oku-yorum’ slogan›yla Kad›köy
Belediyesi kütüphaneleri olarak ifltirak edilmifltir. 52. Kütüphane
Haftas›’n› ve önceki y›llarda haz›rlad›¤›m›z kutlama programlar›
ile tüm haftaya yayarak yurt içi ve yurt d›fl›ndan gelen
konuklar›m›zla, okurlar›m›zla ve Kad›köy halk› ile birlikte
kutlanm›flt›r.

Kütüphane Politikas› Oluflturma Ad›na ‹lk Ad›m:
Kütüphane Haftas› Çal›fltay›

Bu y›l TKD’nin “Çokkültürlülük ve Kütüphane” temas›yla
yürüttü¤ü kutlama kapsam›nda Kad›köy Belediyesi
Kütüphaneleri taraf›ndan, Fransa Milli Kütüphanesi'nde Türkçe
Yay›nlar sorumlusu olarak görev yapan Sara Yontan ve
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Alman Dili ve
Edebiyat› Bölümü ö¤retim üyesi Prof. Dr. Onur Bilge Kula’y›
ortaklafla icra edilecek panelde tebli¤ sunmalar› üzere davet
edilmifltir.

‹stisnai olarak Sara Yontan Han›m, “Fransa’da Ulusal, Üniversite
ve Yerel Kütüphanelerde Çok Kültürlülük” adl› tebli¤ini
sunmakla yetinmeyerek, Kad›köy Belediyesi’nin gelece¤e
dair kütüphane stratejilerini belirleyece¤i çal›fltaya kat›lma
inceli¤ini de göstermifltir. Sara Yontan d›fl›nda mevzu bahis
çal›fltaya Türk Kütüphaneciler Derne¤i ‹stanbul fiube Baflkan›
Mustafa Özyürek, Kad›köy Belediyesi Baflkan Yard›mc›s›
Onur Temurlenk ve Kültür ve Sosyal ‹fller Müdür Prof. Dr.
Simten Gündefl ve kütüphane sorumlular› kat›l›m›
gerçekleflmifltir. Kad›köy Belediyesi’nin kütüphane stratejileri
ve projelerinin ana hatlar›n›n belirlendi¤i çal›fltay da Sara
Yontan'›n görev yapt›¤› kütüphanedeki çal›flmalar›, Fransa'da
Halk ve Çocuk Kütüphaneleri’nin verdi¤i hizmetler, halk›n
beklentileri ve duyarl›l›¤› hakk›ndaki görüflleri al›nm›fl ve
buna karfl›l›k olarak da Kad›köy Belediyesi kütüphanelerinin
hizmetleri hakk›nda ayr›nt›l› olarak Sara Yontan bilgilendi-
rilmifltir.

Çal›fltay sonunda Kad›köy Belediyesi olarak halk›m›za daha
kaliteli ve etkin kütüphane hizmeti verebilmek ad›na orta
ve uzun vadede uygulanabilecek stratejik bir plan belirlenmifltir.

• 21 Mahalleye 21 Çocuk Kütüphanesi Projesi: 
Üç mahalle (Bostanc›, Ac›badem, Sahray›cedit ) 
pilot bölge seçildi. Seçilen pilot bölgelerde mekânsal
çal›flmalar yap›l›p halk›n ihtiyaçlar›n›, beklentilerini
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ortaya ç›kar›lmas› için baflta mahalle muhtarlar› 
olmak üzere yerel dinamiklerle ile karfl›l›kl› görüfl
al›flveriflinde bulunulmufltur. Süreç halen devam 
etmektedir.

• 03-05 yafl aras› çocuklar için Oyuncak 
Kütüphanesi: Okul öncesi çocuklara kütüphane 
kullan›m›, kütüphane kültürü alg›s›n› edindirmek
için oyuncak kütüphanelerinin aç›lmas› gündemde
bulunmaktad›r.

• Merkezi Halk Kütüphanesi Projesi: Mevcut 
kütüphanelerin yükünü azaltmak ve yerelde artan
kütüphane ihtiyac›na paralel olarak merkezi bir 
halk kütüphanesinin aç›lmas›na karar verilmifltir 
(Kütüphaneler aras› bilgi a¤›n›n oluflturulmas›).Yerel
yöneticilerin, kütüphane çal›flanlar›n›n, okurlar›n 
ve yerel halk›n ortak varacaklar› karar ile Kad›köy
ilçesinde ''nas›l bir kütüphane istiyoruz'' dikkate 
al›narak proje hayata geçirilecektir. Gerçekten de
konum olarak Kad›köy, hem Avrupa hem de Asya
yakas›n› birbirine ba¤lamas› hasebiyle kütüphaneye
tahsis edilecek binan›n ulafl›m› kolay bir bölgede
olmas›, iç ve d›fl dizayn›n›n ilgi çekici, merak 
uyand›r›c›, güncel kitap al›m›n›n sürekli yap›ld›¤›,
engelli vatandafllar›n her türlü hizmete rahatla 
ulaflabilece¤i, konforlu okuma salonu, bilgisayar 
odas›, sesli çal›flma odas›, sinema salonu,çok amaçl›
salon,arflivi,çay-kahve içmek isteyenler için Cafe 
vs. tüm özellikleri detayl›ca düflünülmektedir.

Gelece¤in Kütüphane Anlay›fl›n›n Oluflturulmas›

• E-kitap hizmetinin birimlerde verilmesi: Kad›köy 
Belediyesi bünyesinde farkl› kütüphane 
konseptlerine uyan bir veritaban›n sat›n al›nmas›.
Hizmet vermeye devam eden kütüphaneler için 
de kendi konseptlerine uygun veri tabanlar›n›n 
al›m karar› verildi.(tarih, edebiyat, sanat vs.)

• Gelece¤in “Yaflayan Kütüphaneleri”: Gelece¤in 
kütüphaneleri sadece kitap koleksiyonlar›n› 
bar›nd›ran, bilgi edinme alanlar› olmas› d›fl›nda 
cazip bir kültür, e¤lence ve hatta bilim merkezi 
konumuyla daha genifl kitlelere seslenen bir yap›ya
kavuflturulmas›. Gelece¤in yaflayan kütüphaneleri
yazar-sanatç›- ressam buluflmalar›yla daha genifl 
kitlelerin bir araya getiren önemli etkinlik merkezi
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de olmaya adayd›r. Kütüphane bünyesinde 
gerçeklefltirilen söylefliler, paneller, seminerler, 
aç›lan sergiler kütüphanelerin fark›ndal›¤›n› bir kat
daha artt›rmaktad›r. Dinlemeye gelen okur mutlaka
kütüphaneye de bir göz atmakta, hangi kitaplar 
var, hizmetler neler incelemektedir. Etkinlik 
sonras›nda kat›l›mc› say›s›na göre en az 15-20 
okurun üyelik ifllemi yap›lmaktad›r. Kendi edindi¤i
bilgileri de mutlaka çevresine aktarmaktad›r.

• Tematik Kütüphane: Tematik kütüphaneler; belli 
bir alanda hizmet veren kütüphanelerdir. Okurlar
ilgi alanlar›na göre hizmet veren kütüphanelerden
yaralanmak isteyebilirler. Kad›köy Belediyesi 
bünyesinde tematik kütüphanelerinde aç›lmas› 
yönünde planlamalara bafllanm›flt›r. Örnek: 
Ressamlar ve resim kütüphanesi, karikatür 
kütüphanesi, kad›nlara yönelik kütüphane, önemli
kiflilerin yazd›klar› mektup kütüphanesi vs.

Sonuç

Kad›köy Belediyesi, 1996 y›l›nda ilk kütüphaneyi hizmete
açmakla halk›n kütüphane hizmetleri hakk›nda ilk bilinci
oluflturmas›n› sa¤lam›flt›r. Devam›nda kapanma aflamas›na
gelen Kültür Bakanl›¤›'ndan devredilen bir kütüphaneye
sahip ç›kmas›, hizmet verir hale getirmesi ve akabinde yeni
aç›lan kütüphaneler ile yerelde halk›n iste¤i do¤rultusunda
kütüphane hizmetlerinin önemini kurum olarak önce kendine,
çal›flanlar›na ve sonra halk›na ispatlam›flt›r. Halktan gelen
talepler do¤rultusunda hizmet veren kütüphanelerin yan›nda
yeni projeleri de hayata geçirme karar› alm›flt›r.

Bu y›l; 21 Mahalleye 21 Kütüphane projesi ile kütüphane
hizmetlerini ilçe bünyesinde yaflayan halk›na ve yaflamayan
günlük ziyarette bulunan herkese eflit hizmet kaidesi ile
vermeye devam edecektir. Yak›n zamanda aç›lacak olan
Karikatür Evi ve 19 May›s Kültür Merkezi bünyesinde yeni
kütüphaneleri de hizmete açacakt›r.
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Tematik Kütüphane Yaklafl›mlar›:
Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu

Kütüphanesi Örne¤i

‹rem Ünsal
Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu Kütüphanesi, Türkiye,

irem_unsal@hotmail.com

Öz

Dünyadaki bilgi kaynaklar›n›n tümünün, say›lar›nda ve
hacimlerinde gerçekleflen h›zl› art›fl yads›namayacak bir
gerçektir. Bu kadar çok bilgi kayna¤›n›n aras›ndan bizim
için gerekli olan, do¤ru bilgiye ulaflabilmek, ço¤u zaman zor
ve zaman al›c› olabilir. ‹nsan›n s›n›rs›z ö¤renme ve bilgi
edinme iste¤ine karfl›l›k olarak ortaya ç›km›fl olan
kütüphaneler (‹nce,  1989, s. 1), kullan›c›lar› ulaflmak istedi¤i
bilgi ve belgeye götüren en direkt yoldur. Parças› bulundu¤u
toplumun, bilgiye olan gereksinmesini karfl›lamaya yönelik
hizmetler veren kütüphaneleri di¤er toplumsal kurumlardan
ay›ran en önemli özellik, bilginin iletimini ve kullan›lmas›n›
hedef alan bir yap›ya sahip olmas›d›r (Çak›n, 1986, s. 10).
"Bilgi ça¤›" olarak nitelendirilen günümüzde, bilgiye ulafl›rken
harcanan çaba ve zaman› azaltmak büyük önem tafl›mak-
tad›r. Bu amaçlarla, Dünya'da ve ülkemizde birçok farkl›
konu alan›nda tematik kütüphaneler kurulmufltur.

Bu çal›flmada, tematik kütüphanelerin özellikleri ve hizmetleri;
toplum kültüründeki yeri, kamunun bu konudaki deste¤inin
niceli¤i ve niteli¤i, bir tematik kütüphane örne¤i olan Özgen
Berkol Do¤an Bilimkurgu Kütüphanesi üzerinden ele al›narak;
kütüphanenin kurulufl amac›, projeleri ve hizmetleri hakk›nda
bilgiler verilmifltir. Ayr›ca Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu
Kütüphanesi ile Kad›köy Belediyesi'nin ifl birli¤ine yer
verilmifltir.

Anahtar Kelimeler: Tematik kütüphane, Özgen Berkol
Do¤an Bilimkurgu Kütüphanesi, bilimkurgu, Kad›köy
Belediyesi.
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Girifl

Araflt›rman›n amac›; tematik kütüphanelerin önemine dikkat
çekmek, alan›nda tek olan Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu
Kütüphanesi üzerinden tematik kütüphaneleri incelemek ve
belediyeler ve di¤er kütüphaneler aras›ndaki ifl birli¤i aç›s›ndan
özel bir örnek ortaya koyan bu kütüphanenin Kad›köy Bele-
diyesi ile ifl birli¤ini ortaya koymakt›r.

Dört bölümden oluflan araflt›rmada birinci bölümde; tematik
kütüphanelerin tan›m› ve tarihçesi, kütüphane türleri aras›nda
tematik kütüphanelerin yeri, yap›sal unsurlar›, özellikleri ve
hizmetleri, ikinci bölümde;  toplum kültüründeki yeri ve
kamu deste¤i, üçüncü bölümde Özgen Berkol Do¤an
Bilimkurgu Kütüphanesi örne¤i, dördüncü ve son bölümde
ise; Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu Kütüphanesi ve Kad›köy
Belediyesi ifl birli¤i sunulmufltur.

Tan›m ve Tarihçe

Türk Dil Kurumu'na ait bir tan›ma göre, Frans›zca’dan dilimize
geçmifl olan tematik kelimesi; “bir tema etraf›nda oluflan”
anlam›na gelmektedir (Türk Dil Kurumu [TDK], t.y.). Tematik
kütüphaneler ise; özel bir hedef kullan›c› kitlesi olan ve bu
kullan›c› kitlesine ba¤l› olarak özel bir dermeye sahip olan
kütüphanelerdir. Hizmet verdikleri konu alan›nda yay›nlanm›fl
tüm bas›l› ve elektronik kaynaklar› bünyelerinde bulun-
durmakla kalmay›p, bu bilgi kaynaklar›n› araflt›rmac›lar›n ve
ilgili kullan›c›lar›n hizmetine sunarlar (“Special Libraries”,
t.y.).

Tematik kütüphanelerin ilk ortaya ç›k›fllar› konusunda çeflitli
fikirler olsa da, baz› yazarlara göre tematik kütüphanelerin
tarihi, ilk kütüphane tarihi kadar eskilere dayanmaktad›r.
Babil'deki kil tablet kütüphanesi, ticaret ve hukuk konular›n›
kapsayan, tematik kütüphane özellikleri gösteren bir kütüphane
idi. Ortaça¤daki manast›r kütüphaneleri de dermelerinin
kutsal kitaplara yo¤unlaflmas› nedeniyle tematik kütüphanelerdi
(Musiker, 1970, s. 38-39). Baz› yazarlara göre ise resmi
kurumlar›n kütüphaneleri ilk tematik kütüphaneler olarak
ele al›nmal›d›r. Örne¤in 1780’de ‹ngiltere’de Foreign Office
(D›fliflleri Kütüphanesi) bu özellikte bir kütüphane idi
(Ashworth, 1979, s. 59).

645



19. yüzy›la gelindi¤inde kurulufllar küçük iflletmelerden büyük
flirketler haline dönüflmüfl ve bilginin deste¤ine duyulan
ihtiyaç artm›flt›r. ‹statistik, finans raporlar›, standartlar, resmi
karar ve kanun görsel iflitsel materyallerinde h›zl› art›fllar
yaflanm›flt›r. Bu kaynak art›fl› beraberinde tematik flirket
kütüphanelerini getirmifltir.

‹kinci Dünya Savafl› ve arkas›ndan gelen bilgi türü ve
hacmindeki art›fl, tematik kütüphanelerin geliflimi için uygun
bir ortam yaratm›flt›r. Hem birinci hem ikinci dünya savafl›
sonras›nda bilimsel ve teknik araflt›rma ihtiyac›nda art›fl
olmufltur. Bunun sonucunda araflt›rmalar kurumsallaflm›fl ve
her çeflit ve boyutta araflt›rma merkezleri kurulmaya
bafllanm›flt›r. Bu geliflmeye paralel olarak araflt›rma
merkezlerinin kütüphaneleri de araflt›rma sürecine katk›da
bulunmak üzere geliflmeye bafllam›flt›r.

Ancak tematik kütüphanelerin yayg›n olarak ortaya ç›k›fllar›
20. yüzy›l›n bafllar›nda olmufltur. Özel (burada tematik
anlam›nda kullan›lm›flt›r) kütüphanelere ait istatistiksel bilgilere
rastlamak, özel kütüphanenin tan›m›ndan kaynaklanan
sorunlar sebebiyle çok güçtür. ABD'de yap›lan bir araflt›rmaya
göre, 1978 y›l›nda ABD'de t›p, hukuk ve üniversite
kütüphanelerinin say›s›ndaki h›zl› art›fl 1976'da IFLA'n›n özel
kütüphaneler bölümü oluflturmas›yla da kan›tlanm›fl olmufltur
(‹nce, 1989, s. 10).

Kütüphane Türleri Aras›nda Tematik Kütüphanelerin
Yeri

Kütüphaneler hizmet verdikleri kullan›c›larla var olan ve
onlara verdikleri “kaliteli” hizmetlerle varl›klar› anlam kazanan
e¤itim ve kültür kurumlar›d›r (Y›lmaz, 2002, s.171). Kütüp-
haneler, amaçlar›na ve ba¤l› olduklar› örgüte göre çeflitli
s›n›flara ayr›lm›fllard›r. Amaçlar›na göre kütüphaneler aras›nda:
milli kütüphaneler, halk kütüphaneleri, okul kütüphaneleri,
üniversite kütüphaneleri, çocuk kütüphaneleri ve özel konulu
kütüphaneler (tematik kütüphaneler) say›labilirken; ba¤l›
olduklar› örgüte göre kütüphaneler aras›nda devlet yönetimine
ba¤l› kütüphaneler, il idarelerine ba¤l› kütüphaneler, yar›
resmi kurulufllara ve bilim kurumlar›na ba¤l› kütüphaneler,
kiflilere, ailelere, özel kurulufl ve kurumlara ait kütüphaneler
say›labilir (Ötüken, 1947, s. 8-11).
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Tematik kütüphaneler; bir bilim ya da bilgi dal›nda geniflleyerek
kitap toplayan, özel bir konuda derinleflen kütüphanelerdir
ve resmî ya da özel kurulufllara ba¤l› olabilirler. Bir devlet
dairesinin (TBMM, Çal›flma Bakanl›¤›, Devlet Plânlama
Teflkilat›... gibi) kütüphanesi; bir bilim kurumunun ya da
derne¤in kütüphanesi (Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu,
Türk Hukuk Kurumu... gibi), özel kiflilerin evlerinde kurduklar›
-ölümlerinden sonra bir yere ba¤›fllanmas›n› da vasiyet
edebilecekleri- kütüphaneler bunlar aras›ndad›r. Üniversitelerin
Fakülte ve seminer kütüphaneleri, Devlet Konservatuar›,
Güzel Sanatlar Akademisi gibi yüksekokullar›n kütüphaneleri
de özel konulu kütüphanelerdir (Özerdim, 1967, s. 22).

Tematik Kütüphaneler

Yap›sal Unsurlar› ve Özellikleri

Tematik kütüphaneleri, bir kütüphanenin hizmetlerinin
planlanmas›nda etkin unsurlar olan personel, derme, bina,
bütçe ve kullan›c› bafll›klar› alt›nda inceleyebiliriz.

Personel

Tematik kütüphane personel ya da personelleri, kütüphanenin
hizmet verdi¤i konu alan›nda kaynak seçimi yapabilecek
kadar yeterli bilgiye sahip olmal›d›r. Ayn› zamanda konuyla
ilgili araflt›rma yapmal›, yeni geliflmeleri ve ç›kan yeni
kaynaklar› takip etmelidir. Bu, kütüphane dermesinin çeflitlili¤i
ve yeterlili¤i için oldukça önemlidir. Bu süreçte kütüphane
personelinin yeterli olamad›¤› noktalarda konunun
uzmanlar›ndan dan›flma deste¤i al›nabilir.

Derme

Tematik kütüphaneleri di¤er kütüphanelerden ay›ran en
temel özellik dermeleridir. Derme bir veya birbiriyle ilgili
birkaç konudan oluflabilir. Bütün konu alanlar›ndan kayna¤a
sahip tematik kütüphaneler de vard›r ancak böyle
kütüphanelerde her alandan bilgi kayna¤› olsa da, a¤›rl›k bir
ya da birkaç konu alan›na verilmifltir. Derme kitap, süreli
yay›n, afifl, broflür, resim, harita, dia, CD, DVD vb. gibi birçok
görsel iflitsel materyalden oluflabilece¤i gibi, tek tür materyalden
de oluflabilir. Örne¤in; harita kütüphanesi gibi (Ashworth,
1979, s. 59).
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Derme; kütüphanenin kapsad›¤› konu alan›na, politikalar›na
ve kullan›c› ihtiyaçlar›na göre oluflturulmal›d›r. Hizmet verilen
konu alan›ndaki kullan›c›lar için gerekli ve yarar sa¤layaca¤›na
inan›lan kaynaklar›n mümkün oldu¤unca tümünü içermelidir.

Bu konuda yap›lacak olan seçim ve al›mlarda yine personele
büyük görevler düflmektedir. Kullan›c›lar›n istek ve ihtiyaçlar›n›
belirleyerek, bu do¤rultuda do¤ru seçimler yapmak gerekir.

Tematik kütüphanelerde derme, o alanda bilgi edinmek
isteyen kullan›c›n›n dermeyi en etkin flekilde kullanmas›n›
ve edinmek istedi¤i bilgiye eriflimini sa¤layacak flekilde
hizmete sunulmal›d›r (‹nce, 1989, s. 12-13).

Bina

Di¤er kütüphane türlerinde de oldu¤u gibi tematik
kütüphanelerde de, kütüphanenin ihtiyaçlar› do¤rultusunda
bir yer seçimi yap›lmal›d›r. Bina, mümkün oldu¤unca hizmet
verilen konu alan›ndaki kullan›c›lar›n en yo¤un oldu¤u ya
da kolay ulaflabilecekleri yerlerde kurulmal›d›r. Bölüm
kütüphanelerini buna örnek gösterebiliriz.

Kütüphanenin kurulufl süresince yer seçimi yap›l›rken, derme
gelifltirme politikalar› ve verilecek hizmetler iyi belirlenmeli,
dermenin gelecekteki hacmi ve kullan›c› yo¤unlu¤u
düflünülerek hareket edilmelidir. Örne¤in; müzik alan›nda
bir tematik kütüphane kurulacak ve bas›l›-elektronik
kaynaklar›n yan› s›ra çeflitli müzik aletleri de kullan›c›lar›n
kullan›m›na sunulacak ise, kullan›c›lar›n müzik aletlerini
kullanabilmeleri için uygun ve gerekli donan›ma sahip alanlar
tasarlanmal›d›r. Ya da yaln›zca çocuklara hizmet verecek bir
kütüphane kuruluyorsa, çocuklar›n ilgisini çekecek, kolay
kullanabilecekleri, fiziklerine uygun, renkli, e¤lenceli ve rahat
okuma alanlar› oluflturulmal›d›r.

Bütçe

Kütüphane için özel olarak oluflturulmufl ayr› bir bütçe
olabilece¤i gibi, ba¤l› oldu¤u ana kurulufl bütçesi içerisinde
de olabilir. Özel ve tüzel kifliler, hükümetler, topluluklar ve
kurulufllar, endüstriyel ve ticari örgütler, akademik kurulufllar
ve yerel yönetimler taraf›ndan desteklenebilir.
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Kullan›c›

Tematik kütüphaneler yap›lar› gere¤i di¤er kütüphanelerden
daha farkl› ve özel bir kullan›c› grubuna sahiptir. Genelde
s›n›rl› say›da olmalar›na ra¤men, çok s›k ziyaret eden kullan›c›
gruplar› vard›r. Özel bir veya birkaç konuda hizmet verdikleri
için, o konuda araflt›rma yapan araflt›rmac›lar›n ya da bilgi
edinmek isteyen okuyucular›n ilk geldikleri kütüphanelerdir
(Çelik, 2007, s. 60). Örne¤in sanat tarihi alan›nda araflt›rma
yapan bir araflt›rmac›n›n, gidece¤i ilk kütüphane; e¤er varsa
o alanda kurulmufl bir tematik kütüphane olacakt›r. Bu
kullan›c›lar arad›klar›n› tematik kütüphanelerde bulamazlarsa,
daha sonra di¤er kütüphanelere giderler. Ancak genellikle
bu kütüphaneler hizmet alan›na giren araflt›rmac›lar›n baflka
yerlerde kolay kolay bulamayacaklar› kaynaklar› bulabildikleri
ve kullanabildikleri yerlerdir (Çelik, 2007, s. 59).

Tematik kütüphaneler bazen yaln›zca belirli bir yafl grubu,
akademik derece ya da belli bir derne¤in üyeleri, kurulufl
çal›flanlar› gibi belirli bir kullan›c› grubuna hizmet verdikleri
gibi, bazen de herkesin kullan›m›na aç›k olabilirler.

Hizmetler

Yukar›da bahsedildi¤i üzere özel bir dermesi ve buna ba¤l›
olarak, özel bir kullan›c› hedef kitlesi olan tematik
kütüphaneler, dermelerini kullan›c›lar›n›n hizmetine sunarlar.
Kütüphanenin hizmet etti¤i konuya göre seçilerek haz›rlanm›fl
bu özel derme, özellikle bahsi geçen alanda bulunmas› ya
da ulafl›lmas› zor olan kaynaklar› da kullan›c›lar›n hizmetine
sunarak, toplumun bilgiye ulaflma ihtiyac›n› karfl›lar.

Hizmet alan›nda bulunan nadide kaynaklar› kullan›c›lar›n›n
hizmetine sunan tematik kütüphaneler, bu alanda araflt›rma
yapan araflt›rmac›lar›n araflt›rmalar›n› derinlefltirmelerine ya
da bu alana ilgi duyan insanlar›n bilgilerini bir üst seviyeye
ç›karmalar›na yard›mc› olurlar.

Bu ba¤lamda verdikleri bir di¤er hizmet ise, hizmet verdikleri
konu alan›ndaki geliflmeleri takip ederek, kullan›c›lar›n›
güncel bilgilerden haberdar etmek ve yeni ç›kan bas›l›-
elektronik bilgi kaynaklar›n› sa¤lamakt›r. Bu sebeptendir ki,
araflt›rmac›lar ço¤unlukla kendi alanlar›ndaki tematik
kütüphanelerde çal›flmak isterler. Çünkü bu kütüphanelerde
hem daha rahat çal›fl›rlar, hem de çal›flmalar›nda emek ve
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zaman israf› olmaz. Zaman ve emek israf›n›n yan› s›ra tematik
kütüphaneler vas›tas›yla kaynak israf› da önlenmifl olur.
Örne¤in bir halk kütüphanesinde çok fazla gereksinim
yaratmayacak uzmanl›kla ilgili bir kaynak, alan›ndaki bir
tematik kütüphanede en çok ihtiyaç duyulan kaynaklardan
birisi olabilir.

Tematik kütüphanelerden yararlanan kullan›c›lar, kendi ilgi
alanlar›nda çal›flan ve bu alana merak duyan di¤er kullan›c›larla
bir araya gelme f›rsat› bulurlar. Ayn› konuya ilgi duyan ve
bu alanda araflt›rma yapanlar›n bir araya gelmesiyle oluflan
bilgi ve birikim de¤iflimi, kiflilerin bireysel bilgi kazan›mlar›na
yol açmakla kalmay›p, ayn› zamanda toplumsal bilgi birikimini
art›r›r.

Tematik Kütüphanelerin Toplum Kültüründeki Rolü

Kültür; insanlar aras›ndaki ba¤lar›n ve iliflkilerin tümünü
kapsama özelli¤i ile toplumsal bir varl›k alan›d›r ve insan›n
geliflimi ile ayn› anlama gelmektedir. Toplumlar›n süreklili¤ini
sa¤layan temel unsur olarak görülen kültür, insanlar›n do¤al
güçlerin bask› ve etkisinden ba¤›ms›z bir sosyal yaflama sahip
olmalar›n› sa¤lam›flt›r.

Kültür, toplumsallaflma sürecini tamamlam›fl farkl› görüfllere
sahip insanlar› ortak hedefler ve de¤erler u¤runa bir araya
getirebilme gücüne sahiptir (Y›lmaz, 2009, s. 17-18). 1948
y›l›nda kabul edilen ‹nsan Haklar› Bildirgesinin 27. maddesinin
ilk bölümünde; “Herkes toplumun kültürel yaflam›na özgürce
kat›lma, güzel sanatlardan yararlanma, bilimsel geliflime
kat›lma ve bundan yararlanma hakk›na sahiptir” ifadesi yer
almaktad›r (United Nations, 1948, s.7). UNESCO'nun 1969
y›l›nda gerçeklefltirdi¤i toplant›lar›nda ortaya at›lan ve ilk
kez kullan›lan kültür politikas› ifadesi de bu maddenin kültür
hakk› kavram›na dayand›r›lmaktad›r (UNESCO, 1969, s.10).

UNESCO’nun 1970-1998 y›llar› aras›nda gerçeklefltirdi¤i
uluslararas› düzeydeki 4 konferans› kütüphaneleri ilgilendiren
kararlar› nedeniyle dikkat çekmektedir. Bunlar aras›nda
özellikle 1998 y›l›nda Stockholm’de 30 Mart – 2 Nisan tarihleri
aras›nda yap›lan konferansta benimsenmifl olan baz› ilkeler,
kültür politikalar› ile kütüphaneler aras›ndaki iliflkiye iflaret
etmektedir. Toplant› sonucunda belirlenen befl hedef
kütüphanelerin toplumsal görev ve sorumluluklar› ile örtüflmesi
aç›s›ndan dikkate de¤erdir. S›ras›yla;
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• Kültür politikas›n› geliflim politikalar›n›n temel 
unsurlar›ndan biri haline getirmek,

• Kültürel hayata kat›l›m› ve yarat›c›l›¤› desteklemek,
• Tafl›nabilir ve tafl›namaz kültürel miras ürünlerinin

korunmas› amac›yla politikalar gelifltirmek,
• Bilgi toplumunda kültürel ve dilsel çeflitlili¤i art›rmak.

Kültürel geliflim için daha fazla insan ve para yard›m› yapmak
olarak s›ralanabilecek hedefler kütüphanelerin gerek varolufl
nedenlerinin yan› s›ra ileriye dönük plan ve programlar›nda
yer verdikleri ilke ve hedeflerle örtüflmektedir (O¤uz, 2011,
s. 9).

Kültür Politikalar› Dünya Konferans›'nda; kültürel kimlik,
geliflimin kültürel boyutu, kültür ve demokrasi, kültürel miras,
artistik ve düflünsel yarat›c›l›k ve sanat e¤itimi, kültürün
e¤itim, bilim ve iletiflimle iliflkisi, kültürel aktivitelerin
planlanmas›, yönetimi ve finanse edilmesi ile uluslararas›
kültürel iflbirlikleri konu bafll›klar› alt›nda ele al›nan kültür
politikalar› kapsam›nda kütüphaneler, do¤rudan kültürel
miras bafll›¤› alt›nda de¤erlendirilmifltir. Bu ba¤lamda
kütüphaneler insanlar›n ruhsal ve fiziksel anlamda yaflamlar›na
anlam katan de¤erlerin bulundu¤u merkezler olarak
de¤erlendirilmektedir. Bu konferansta ele al›nan konu kültürel
kimlik, geliflimin kültürel boyutu, kültür ve demokrasi, kültürel
miras, kültürün e¤itim, bilim ve iletiflimle iliflkisi, uluslar aras›
kültürel iflbirlikleri ve kültürel faaliyetlerin planlanmas›,
yönetimi ve finanse edilmesi olarak s›ralanan temel konu
bafll›klar› göz önünde bulunduruldu¤unda her birinin
kütüphanelerle yak›ndan iliflkili oldu¤u görülmektedir
(UNESCO, 1982, s. 3).

1997 y›l›nda Avrupa Parlamentosunda, Avrupa Birli¤i’nin
üzerinde önemle durdu¤u kütüphanelerin ekonomik, sosyal
ve kültürel yaflam› destekleyen kurumlar›n bafl›nda geldi¤ini
vurgulayan “Enformasyon Toplumu Kültür ve E¤itim Karar›”
(Resolution on the Role of Libraries in the Information
Society) ad›n› tafl›yan rapor kabul edilmifltir (Morgan, 1997).

Bülent Y›lmaz’›n “Türkiye'de Kültür Politikas› ve Kütüphane”
kitab›nda ele ald›¤› gibi; kütüphanelerin, kültürün toplum-
sallaflmas› sürecindeki rolü insan taraf›ndan üretilen maddi
ve manevi ürünlerin toplumla paylafl›lmas› ve gelecek nesillere
aktar›lmas› sürecine arac›l›k etmesiyle ortaya ç›kmaktad›r.
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‹nsano¤lunun üretti¤i maddi ya da manevi tüm de¤erler
özünde bilgi içerirler. Bu bilginin toplumsallaflmas› yani
toplumun kullan›m›na sunulmas› da yaz›l› kay›t alt›na al›nmas›,
toplanmas›, düzenlenmesi ve kullan›ma sunulmas› ile
mümkündür. Sözü edilen bu ifllevler kütüphanelerin görev
ve sorumluluklar› aras›ndad›r. Kütüphane insan›n üretti¤i
bilgiyi topluma sunarak kültürün ortak duyufl ve düflünüfl
yaratma bir baflka deyiflle toplumsallaflt›rma ifllevini yerine
getirmesine yard›m etmekte ve yine toplumsallaflma anlam›na
gelen belli bir yaflam biçiminin gerçekleflmesine katk›da
bulunmaktad›r. Bir baflka deyiflle kütüphane bilgiyi toplum-
sallaflt›ran bir kurumdur (Aktaran: O¤uz, 2011, s. 12). Bu
ba¤lamda tematik kütüphanelerin kültürün toplumlaflmas›
sürecindeki katk›lar›n›, ufak farkl›l›klar da olsa, genel olarak
kütüphanelerin katk›lar›ndan ayr› tutmak olanaks›zd›r. Tematik
kütüphanelerde konu özel olsa da, bilginin toplumsallaflmas›;
yaz›l› kay›t alt›na al›nmas›, toplanmas›, düzenlenmesi ve
kullan›ma sunulmas› ile gerçeklefltirilir.

Kütüphanelerin sahip oldu¤u rol, toplumsal kültürü oluflturan
unsurlar› bir araya toplayarak onlar› yine toplumun kullan›m›na
haz›r hale getirmektir (O¤uz, 2011, s. 19). Bu noktada tematik
kütüphanelerin önemli bir özellikleri vard›r. Tematik
kütüphaneler, toplum kültüründe kendisine henüz yeni yer
edinmeye bafllam›fl konularda da karfl›m›za ç›kabilirler. Bunu,
bu çal›flmada ele al›nan Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu
Kütüphanesi üzerinden örneklendirecek olursak; ülkemiz
genel edebiyat alan›nda oldukça geliflmifl ancak ayn› geliflmeyi
bilimkurgu edebiyat› alan›nda gösterememifltir. Bilimkurgu
gibi, toplumumuzun kültüründe ilgi duyulan ancak henüz
geliflmekte olan bir konuyu ele alarak, bu konudaki bilgileri
toplamak, düzenlemek ve eriflilebilir olmas›n› sa¤lamak bu
konuda kurulan bir tematik kütüphane sayesinde gerçek-
leflmektedir.

Tematik Kütüphanelere Kamu Deste¤i

Bilgi toplumunda kültürel ve dilsel çeflitlili¤in art›r›lmas›na
yönelik hedefte kütüphaneler, arflivler, müzeler ve di¤er bilgi
merkezlerinin geliflimi ve korunmas› için politikalar gelifltirilmesi
öngörülmektedir. Ad› geçen kurumlar›n yaflam boyu ö¤renme
merkezleri haline dönüflmesi için gerekli tan›t›mlar›n yap›lmas›
ve içeriklerine say›sal ortamda eriflim sa¤lanmas› için gerekli
olanaklar›n sa¤lanmas› gerekmektedir (UNESCO, 1998, s. 6).
Bu çerçevede kütüphanelerde gerçekleflen tüm etkinliklerin
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desteklenmesi ve düzenlenmesi amac›yla merkezi ve yerel
yönetimlerce politikalar uygulanmal›d›r (Bennett, 2006, s.
122).

Kültür Politikalar› Dünya Konferans›nda kültür ifllerinin
yönetiminde iki tür yap›lanman›n varl›¤› benimsenmifltir.
Bunlardan ilki, kültür varl›klar›n›n korunmas›n›n; müzeler,
kütüphaneler, tarihsel yap›lar›n sorumlulu¤unun devlette
oldu¤u ve devlet eliyle desteklendi¤i merkeziyetçi yönetim
fleklidir. Bu ba¤lamda ulusal kültür varl›klar›n›n tan›t›m›,
sanatsal etkinliklerin desteklenmesi, kültür alan›nda çal›flacak
personelin e¤itiminin sa¤lanmas›, bunun içi yasalar ve tüzükler
haz›rlanmas› gerekmektedir. Di¤er yönetim biçimi ise, kültür
yönetimini özerklefltiren bir baflka deyiflle özellefltiren görüfltür
(UNESCO, 1982, s. 1). Kültür ifllerinin özellefltirilmesinin
özellikle geliflmekte olan ülkelerde çeflitli sorunlar yarata-
ca¤›ndan hareketle bu konferansa kat›lanlar ulusal bütçeden
en az %1’inin kültür altyap›lar›n›n oluflturulmas› ve personel
e¤itimi için harcanmas› gerekti¤i yönünde öneride
bulunmufllard›r (Topuz, 1998, s. 30-31).

UNESCO taraf›ndan 1998 y›l›nda Stockholm’da gerçeklefltirilen
Kalk›nmak ‹çin Kültür Politikalar› Konferans›’nda (The
Intergovernmental Conference on Cultural Policies for
Development), ulusal kalk›nman›n kilit 8 noktalar›ndan
birinin kültür politikas›na sahiplik oldu¤u ifade edilmifl,
ülkelerin kültürel geliflmeye daha çok insan gücü ve finansman
ay›rmas› gerekti¤i ilke olarak benimsenmifltir (UNESCO, 1998,
s. 6).

Bunun yan› s›ra 1998 y›l›nda kütüphanelerin desteklenmesine
ça¤r› niteli¤inde olan Ryynänen raporu olarak da bilinen
“Ça¤dafl Dünyada Kütüphanelerin Rolü” (Resolution on the
Role of Libraries in Modern World) isimli rapor Avrupa
Komisyonu'nca kabul edilmifl ve kütüphanelerin güncel
araflt›rma alanlar› aras›nda yer alan yaflam boyu ö¤renme,
telif haklar›, bilgi okuryazarl›¤›, bilgiye eriflimde halk
kütüphanelerinin rolü gibi konularda çal›flmalar bafllat›laca¤›
ilan edilmifltir (Ryynänen, 1998).

Kütüphanelere verilen kamu deste¤inin, ayn› flekilde tematik
kütüphaneler için de geçerli oldu¤u görülmektedir. UNESCO,
tematik kütüphanelere hem kendisi projeler düzenleyerek,
hem de hükümetlerin ya da yerel yönetimlerin düzenledi¤i
projelere yard›m ederek destek vermektedir. Bu yard›m ço¤u
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zaman, alan›nda uzman kiflilerin dan›flman olarak kütüphane
projelerine atanmas› ve nitelikli personel yetifltirmek için
e¤itmen yollamak fleklinde gerçekleflir. Örne¤in, ‹ran ve Suri-
ye'de, birçok üniversite kütüphanesinde UNESCO'nun görev-
lendirdi¤i Avrupal› kütüphaneciler çal›flmaktad›r.  Suriye'de
hükümet taraf›ndan düzenlenen Suriye Kütüphane Projesi'ne
dan›flman olarak ‹sviçre Ulusal Kütüphanecisi Pierre Bourgeois
getirilmifltir. ‹ran'da ise t›pk› Suriye'de oldu¤u gibi Avusturya
Ulusal Kütüphanecisi Josef Stummvoll, bu ülkedeki UNESCO
görevinin bafl›na getirilmifltir (Carter, 1952, s.228).

Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu Kütüphanesi Örne¤i

Bilimkurgu çal›flmalar›n›n hem akademik bir disiplin haline
gelmesi, hem de insanlar aras›nda popülerleflmesi dolay›s›yla,
tüm Dünya'da birçok bilimkurgu kütüphanesi, müzesi ve
arflivi kurulmufl, genel kütüphanelerde bilimkurgu özel
bölümleri oluflturulmufltur. Bu kurumlar›n amaçlar› aras›nda,
bilimkurgu alan›ndaki tarihi de¤eri olan kitaplar› ve bu türde
yay›mlanm›fl tüm eserleri toplamak baflta gelmektedir (“Science
Fiction Libraries and Museums”, t.y.).

Dünyada birçok örne¤i olmas›na karfl›n, Türkiye'de bilimkurgu
alan›nda tek bir tematik kütüphane bulunmaktad›r. Özgen
Berkol Do¤an Bilimkurgu Kütüphanesi, 2007 y›l›nda aram›zdan
ayr›lan Özgen Berkol Do¤an'›n an›s›n› yaflatmak üzere, ailesi
ve dostlar› taraf›ndan 2012 y›l› Aral›k ay›nda Kad›köy'de
kurulmufltur. Kütüphane, halka aç›k bir kütüphane olarak
hizmet vermektedir.

Kütüphane kurucular›; “bilimkurgu türünün hayal gücünü
gelifltirmeye, elefltirel düflünmeye ve bilim yapmaya katk›
sa¤lad›¤›na inand›klar›ndan dolay› bir bilimkurgu kütüphanesi
kurmay› istediklerini; bilimkurgu, fantastik ve korku edebiyat›
alanlar›nda Türkiye’de yay›nlanm›fl eserlerin tümünü ve
mümkün oldu¤unca di¤er dillerdeki eserleri edinerek; bu
alandaki eserlere ulaflmak isteyen okuyucular›n ihtiyaçlar›n›
karfl›lamay› amaçlad›klar›n›” ifade etmektedirler. Bu amaç
do¤rultusunda kütüphane dermesinde sadece Türkçe de¤il
‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, Rusça, ‹talyanca, Arapça,
Azerice ve S›rpça bilimkurgu eserleri de bulunmaktad›r.
Bütün bunlar›n yan› s›ra, Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu
Kütüphanesi tematik bir kütüphane olmas›na ra¤men,
kütüphane dermesinde bilimkurgu ve fantastik edebiyat›n
yan› s›ra; Türk ve Dünya Edebiyat›, sosyal bilimler, fen
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bilimleri, teknoloji, resim, müzik, mimarl›k, spor, sinema,
felsefe ve psikoloji gibi farkl› birçok alanda 12000 bas›l›
kaynak mevcuttur. Tematik konunun d›fl›nda, dermeye her
konu alan›ndan eser dâhil edilmesi ile birlikte, belirli bir
alandaki kullan›c›lar›, di¤er ilgi alanlar›ndaki kullan›c›larla
bir araya getirmek amaçlanm›flt›r.

Geçmiflten günümüze Türkiye Edebiyat›’nda yer alm›fl önemli
flah›slar›n kütüphanelerinin bir k›sm›n› kütüphaneye
ba¤›fllamalar› yoluyla dermede, imzal› ve çok de¤erli referans
kitaplar da bulunmaktad›r. Bu kapsamda, yazar ve gazeteci
Fikret Adil’e ait, Türk Edebiyat›’n›n birçok önemli yazar ve
flairi taraf›ndan imzalanm›fl kitaplar, mektuplar ve di¤er
yaz›flmalar efli Gülen Adil’in ba¤›fl›yla zenginleflen kütüphanede
“Fikret Adil Koleksiyonu” bölümünde sergilenmektedir.

Herkesin bilgiye ulaflmas›n› ve kitaplarla buluflmas›n› sa¤lamak,
okuma al›flkanl›¤› kazand›rmak, kitaplarla kurulan iliflkinin
pasif bir iliflki oldu¤u önyarg›s›n› k›rmak, kat›l›mc› bir okuyucu
kitlesi yaratmak, kütüphane kullan›m›n› art›rmak ve fark›ndal›k
yaratmak amac›yla, kütüphanenin aç›ld›¤› ilk dönemden bu
yana her Perflembe günü ücretsiz söylefli ve film gösterimleri
düzenlenmektedir. Fizik, edebiyat ve bilimkurgu söyleflileri,
alan›nda uzman akademisyen, yazar ve ilgili araflt›rmac›lar
taraf›ndan, her ay›n belli perflembeleri gerçeklefltirilirken,
ay›n ilk perflembeleri ise bilimkurgu film ve anime
gösterimlerine ayr›lmaktad›r. Bunun yan› s›ra, öneriler ve
talepler do¤rultusunda felsefe, t›p, foto¤rafç›l›k, da¤c›l›k,
müzik, sinema ve toplumsal tarih gibi birçok farkl› alanda
da söylefliler gerçeklefltirilmektedir. Video kayd›na da al›nan
bu etkinlikler, önemli bir arfliv niteli¤indedir.

Kütüphane kullan›m› ve etkinliklere kat›l›m herkese aç›kken,
kitap ödünç almak için kütüphaneye üye olmak gerekmektedir
(“Hakk›m›zda”, t.y.).

Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu Kütüphanesi ve
Kad›köy Belediyesi ‹fl Birli¤i

Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu Kütüphanesi özel bir tematik
kütüphane olmas›na karfl›n, belediyeler ile ifl birli¤i konusunda
farkl› bir örnek teflkil etmektedir. Kad›köy Belediyesi, çeflitli
yay›nevleri ve ba¤›flç›lar taraf›ndan desteklenen kütüphane;
belediyeler ve di¤er kütüphaneler aras›ndaki iliflki ve ifl
birli¤ini yans›tan en güzel örneklerden biridir.
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Kütüphanenin kuruldu¤u ilk y›llarda karfl›lafl›lan yetkin
personel s›k›nt›s›, 2014 y›l›ndan itibaren, Kad›köy Belediyesi’ne
ba¤l› ve Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünü mezunu olan
bir kütüphane sorumlusunun Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu
Kütüphanesi'nde görevlendirilmesiyle çözümlenmifltir.
Kütüphanenin kataloglama, sa¤lama ve yararland›rma
hizmetleri, web sitesi ve sosyal medya hesaplar›n›n daha
aktif olarak kullan›lmas› gibi hizmetler bu görevlendirmeyle
daha sistematik hale gelmifltir. Öncelerde personel için ayr›lan
bütçe, bu destek ile korunarak, kaynak al›m› ve kütüphanenin
di¤er giderleri için kullan›lmaya bafllanm›flt›r.

Belediye bünyesinde olan broflür ve gazetelerde çeflitli haber
ve röportajlarla, kütüphanenin tan›t›m› yap›lm›flt›r. Zaman
zaman belediyenin sosyal medya hesaplar›ndan, kütüphanede
gerçeklefltirilen etkinlikler duyurularak, etkinliklerin daha
çok kifliye ulaflmas›na katk› sa¤lanm›flt›r.

Tüm bu ifl birli¤i ve sonuçlar› göz önünde bulunduruldu¤unda,
Kad›köy ilçesi ile özdeflleflen ve alan›nda Türkiye'de tek olan
böyle bir kütüphanenin kurumsallaflmas›nda, Kad›köy
Belediyesi ile olan ifl birli¤inin önemi aç›kça görülmektedir.

Sonuç

Çal›flmada elde edilen bulgu ve de¤erlendirmeler çerçevesinde
flu sonuçlara ulafl›lm›flt›r:

• “Bilgi ça¤›" olarak nitelendirilen günümüzde, bilgiye
ulafl›l›rken harcanan çaba ve zaman› azaltmak, 
kaynak israf›n› önlemek oldukça önemlidir. Bunun
için, tematik kütüphanelere ihtiyaç duyulmaktad›r.

• Dünya örneklerinde de oldu¤u gibi, Türkiye'de 
birçok farkl› kurum ya da kurulufla ba¤l› tematik 
kütüphane vard›r. Hangi kurum ya da kurulufla 
ba¤l› olurlarsa olsunlar, tematik kütüphanelerin 
toplum kültürüne katk›lar› yads›namayacak kadar
çoktur.

• Türkiye'de var olan tematik kütüphanelerin say›lar›,
Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu Kütüphanesi'nin
alan›nda tek oldu¤u düflünülecek olursa, art›r›lmaya
çal›fl›lmal›d›r. Böylelikle, toplum kültüründe 
kendisine fazlas›yla yer edinmifl konular›n yan› 
s›ra, özel uzmanl›k alanlar›na duyulan toplumsal 
ilginin ve araflt›rmalar›n artmas›na katk› sa¤lanabilir.
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• Bilimkurgu kütüphanelerinin Türkiye’deki ilk ve 
tek örne¤i olan Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu
Kütüphanesi’nin üstlendi¤i görev bu anlamda 
oldukça büyüktür. Kütüphane, kuruldu¤u günden
bu yana h›zla geliflen dermesi ve gün geçtikçe 
artan kullan›c› say›s›yla vermifl oldu¤u hizmetleri
büyütmekte ve böylelikle, bilimkurgu ve fantastik
edebiyat alan›ndaki bilgi gereksinimini 
karfl›lamaktad›r.

• Kütüphanelerin yerel sorumluluklar oldu¤u 
düflünülecek olursa; belediyelerin kütüphanelerle
ifl birli¤i içerisinde olmas› için, o kütüphanenin 
yaln›zca bir belediye kütüphanesi olmas› 
gerekmedi¤i, kütüphanelerin toplumsal kazan›mlar
oldu¤u görülmektedir. Belediyeler ve kütüphaneler
aras›ndaki bu ifl birlikleri, kütüphanelerin geliflimi
ve gelecekteki projelerini gerçeklefltirebilmeleri 
için hayati önem tafl›maktad›r.
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Öz

Nilüfer Belediyesi'nde kütüphaneler, bilginin depoland›¤› ve
da¤›t›ld›¤› alanlar olmalar›n›n yan›nda etkinliklerin
düzenlendi¤i, atölye çal›flmalar›n›n yürütüldü¤ü yaflayan
yerler olarak tan›mlanm›flt›r.

Nilüfer Belediyesi yönetimi, 2007 y›l›nda sunmaya bafllad›¤›
kütüphane hizmetini zamanla geniflletmeyi, gerek etkinlikler
gerekse koleksiyon aç›s›ndan zenginlefltirmeyi hedeflemifl ve
bu hedefe paralel olarak, kütüphane hizmetlerini farkl›
bölgelere tafl›rken belirli temalar gözetme karar› alm›flt›r.

Nilüfer ilçesindeki ilk tematik kütüphane2011 y›l›nda çocuklar
için aç›lm›flt›r. Nâz›m Hikmet Kültürevi’nin içindeki
kütüphane alan›n›n fiiir Kütüphanesi olarak de¤erlendirilmesi
karar›n›n ard›ndan 2012 y›l›n›n Mart ay›nda Türkiye’nin
ilk ve tek fliir temal› kütüphanesi aç›lm›flt›r.

fiiir Kütüphanesi’nin koleksiyonu, sahaf ve yay›nevi listeleri
taramalar›n›n yan› s›ra yazar örgütlerinin, flairlerin deste¤iyle
oluflturulmufltur. Materyal sa¤lama politikas› fliir bafll›¤› ile
iliflkili her yay›n› kapsayan fiiir Kütüphanesi’nin koleksi-
yonunda, flairlerin kiflisel eflyalar›, ses ve görüntü kay›tlar›,
el yaz›s› fliirleri, imzal› kitaplar› vb. malzemeler de
bulunmaktad›r.

fiiirin Türkçedeki belle¤i olma hedefiyle çal›flmalar›na devam
eden fiiir Kütüphanesi’nde fliirin usta emekçilerini a¤›rlad›¤›
“fiairin fiiir Evreni” ve “Sesli fiiir Antolojisi” adl› etkinlikler
de düzenlenmektedir. Kaydedilen söylefli ve okumalar, dijital
veri olarak kütüphane koleksiyonuna arflivlenir.

Bu bildiride Türkiye’nin ilk ve tek fliir temal› kütüphanesi
olan fiiir Kütüphanesi’nin kurulufl süreci, hedefi, koleksiyon
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Girifl

Tematik kelimesi dilimize Frans›zca thématique kelimesinden
geçmifltir. Türk Dil Kurumu (TDK, 2016)  kelimeyi  “bir tema
etraf›nda oluflan” olarak tan›mlamaktad›r.

Tematik kütüphane ‹ngilizce’de “speciallibrary”, Frans›zca’da
bibliothéquespecialisee”, Almanca’da “spezialbibliothek” ya
da “fachbibliothek” olarak adland›r›lmaktad›r. (Lemaitre,
Thompson ve fienalp, 1959)

Türkçe alanyaz›nda “özel kütüphane” kavram› ile de ifade
edilen tematik kütüphaneler için Çak›n (1991) önemli bir
tan›m bofllu¤undan bahsetmekte ve kullan›c› tipi, hizmet
niteli¤i, bilgi kaynaklar›n›n niteli¤i ve bilgi kaynaklar›n›n
biçimi gibi özellikler bak›m›ndan tan›m›n de¤ifliklik
gösterebildi¤ini vurgulamaktad›r.

Bununla birlikte genel bir bak›fl aç›s› ve alanyaz›n›n katk›s›yla
tematik kütüphane kavram›, belirli bir konuda uzmanlaflm›fl,
sadece bu belirli konudaki bilgi kaynaklar›n› sa¤layan,  bu
konuyla ilgili s›n›rl› say›daki okuyucuya özel hizmetler veren
kütüphaneler olarak tan›mlanabilir (Çak›n, 1991; Murray,
2013; Murray 2015).

Nilüfer Belediyesi yönetimi, 2007 y›l›nda sunmaya bafllad›¤›
kütüphane hizmetini zamanla geniflletmeyi, gerek etkinlikler
gerekse koleksiyon aç›s›ndan zenginlefltirmeyi hedeflemifl
ve bu hedefe paralel olarak, kütüphane hizmetlerini farkl›
bölgelere tafl›rken belirli temalar gözetme karar› alm›flt›r.
Böylece 2012 y›l›n›n Mart ay›nda Türkiye’nin ilk ve tek fliir
temal› kütüphanesi aç›lm›flt›r.

fiiir Kütüphanesi,  konusunda uzmanlaflarak fliirin Türkçedeki
belle¤i olmak hedefini tafl›maktad›r. Bu hedef do¤rultusunda
koleksiyonunu geniflletmekte ve çeflitli etkinlikler düzenle-
mektedir. fiiir Kütüphanesi Türkiye’de yay›nevlerinin ve
flairlerin kendi çabalar›yla ç›kard›¤› tüm fliir kitaplar›n›

içeri¤i ve çal›flma prensipleri ile ilgili daha detayl› bilgiler
verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Belediye kütüphaneleri, fliir, tematik
kütüphaneler, fliir kütüphanesi.
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koleksiyonuna dâhil etmektedir. Ayn› flekilde dergiler, kitapd›fl›
belgeler, foto¤raflar, flairlere ait yaz›yla iliflkili özel eflyalar
bu belle¤in oluflmas›n› sa¤layan di¤er materyallerdir.

fiiir Kütüphanesi Koleksiyonu

Kütüphanenin koleksiyonunu; Türkçede yay›mlanm›fl fliir ve
çeviri fliir kitaplar›, fliir antolojileri, fliir inceleme ve/ya araflt›rma
kitaplar›, fliir ve edebiyat dergileri, flair mektuplar›, flair el
yaz›lar›, ses ve video kay›tlar› ile çeflitli afifller, foto¤raflar ve
broflürler oluflturmaktad›r.

fiiire dair her türlü bilgi, belge ve malzemenin koleksiyonunda
yer almas›n› hedefleyen kütüphanenin aç›k ve kapal› olmak
üzere iki tür raf düzeni vard›r. Gerek yay›nevlerince bas›lm›fl
gerekse flairlerin kendi çabalar›yla yay›mlad›klar› kitaplar›n›n
tümünü toplama kararl›l›¤›nda olan fiiir Kütüphanesi, bu
konuda ilgili örgütlerin yan› s›ra flairlerin kendilerinden de
destek almaktad›r.

fiiir Kütüphanesi koleksiyonu 13.337 kitap, 469 çeflit süreli
yay›n, 532 adet kitap d›fl› belgeden oluflmaktad›r. Koleksiyonun
güncel tutulmas› için yay›nevlerinin yeni ç›kan listeleri sürekli
takip edilmektedir. Kitap sat›n al›m› için ayr›lm›fl bütçeden
y›lda üç kez toplu al›m gerçeklefltirilmektedir. Ayr›ca,
okuyuculardan gelen talepler de sat›n alma listelerinde
mutlaka de¤erlendirilmektedir.

Memet Fuat Kitapl›¤›

2013 y›l›nda Memet Fuat’›n o¤lu Kenan Bengü taraf›ndan
Memet Fuat’›n kitaplar›n›n bir bölümü kütüphaneye
ba¤›fllanm›flt›r. Ayr› bir kitapl›k olarak düzenlenen Memet
Fuat Kitapl›¤›’nda 2676 kitap bulunmaktad›r. Edip Cansever,
Cemal Süreya, Can Yücel, Arif Damar, Faz›l Hüsnü Da¤larca,
Onat Kutlar, ‹lhan Berk, Attila ‹lhan ve daha pek çok k›ymetli
flairin kitab› Memet Fuat ad›na imzal›d›r.

Nadir Eserler

fiiir Kütüphanesi arflivinde yer alan Nadir Eserler
koleksiyonunda 1996 adet kitap bulunmaktad›r. ‹lk bask›lar,
flairinden imzal› kitaplar, özel bask›lar, nadir özelli¤i tafl›yan
kitaplar bu bölümü oluflturur. Nadir eserler bölümü gelen
ba¤›fllarla ve sürekli yap›lan sahaf taramalar› ile
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zenginleflmektedir. Naz›m Hikmet’in 1931 y›l›nda yay›nlanm›fl
Sesini Kaybeden fiehir, 1936 y›l›nda yay›nlanm›fl Simavne
Kad›s› O¤lu fieyh Bedrettin Destan›, Naz›m Hikmet’in 1968y›l›
Bulgaristan Sofya bask›s› kitaplar› bu koleksiyona örnek
gösterilebilir.

Arfliv

fiiir Kütüphanesi’nin arflivinde flairlerin el yaz›lar›, foto¤raflar›,
özel eflyalar›, ses ve video kay›tlar› bulunmaktad›r. fiairlerin
ba¤›fllad›¤› kiflisel eflyalar›, kütüphane arflivini ve Türkçe fliire
dair biriken varl›¤› zenginlefltirmektedir. Arflivde 141 adet
flair el yaz›s› bulunmaktad›r. Ataol Behramo¤lu’nun fliirlerini
yazd›¤› daktilosu, Afflar Timuçin ve Ahmet Telli’nin kalemleri,
Süreyya Berfe’nin bir gözlü¤ü, Can Yücel’in el yaz›s› fliirlerinin
t›pk›bas›mlar› gibi yaz›ya iliflkin materyaller kütüphanenin
koleksiyonuna zenginlik katmaktad›r. Bu materyaller 2 haftal›k
sürelerle kütüphane içinde sergilenmektedir.

“Edebiyatç›lar Derne¤i”nin bir protokolle koleksiyona devretti¤i
80 adet videokaset, Edebiyatç›lar Derne¤i’nin kuruluflu
itibariyle düzenledi¤i ve pek çok flairin konuflma, sunum ve
okumalar›n›n yer ald›¤› etkinlikleri içermektedir.

Son olarak Enis Batur’un TV program kay›tlar›, flair ve
yazarlarla çekilmifl foto¤raflar›, mektuplar›, el yaz›lar› arflive
eklenmifltir.

Nâz›m Hikmet

fiiir Kütüphanesi, Nâz›m Hikmet’in tüm eserlerini eksiksiz
olarak bulundurma amac›yla çal›flmalar›n› sürdürmektedir.
Ça¤›m›z›n en büyük flairleri aras›nda yer alan Nâz›m Hikmet
ile ilgili yap›lacak araflt›rmalara kaynak olmak amaçlanmaktad›r.
Bu kapsamda Bo¤aziçi Üniversitesi Nâz›m Hikmet Kültür ve
Sanat Araflt›rma Merkezi ile iflbirli¤i yap›lmaktad›r.

Süreli Yay›nlar

Koleksiyonumuzda 469 çeflit edebiyat dergisi bulunmaktad›r.
Bu dergiler kataloglan›rken içindekiler bilgisinin de girifli
yap›lmaktad›r.  Bu sayede dergilerin içindeki makalelerin
arama kay›tlar›nda ç›karak araflt›rmalara kaynakl›k etmesi
amaçlanmaktad›r.
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Edebiyat dergileri, ç›kt›klar› dönemlerin kültür ve edebiyat
ürünlerini yans›tmak; o dönemin gündemdeki konular›n›,
tart›flmalar›n›, polemiklerini, edebiyat ve sanat olaylar›n›,
etkinliklerini duyurmak bak›m›ndan önemli kaynaklard›r.

Edebiyat dergilerinin bu alandaki araflt›rmac›lar için ne derece
önem tafl›d›¤›, uzmanlarca ve alana ilgi duyanlarca
bilinmektedir. Dergilere baflvurmadan, edebiyat ve di¤er
sosyal bilim alanlar›nda araflt›rmalar yapmak, yeni ve sa¤l›kl›
sonuçlar ortaya koymak olas› de¤ildir.

“fiiir Dergileri Dijital Veri Kayna¤› Oluflturma Projesi” ile
1923’ten 2015 y›l›na kadar ç›km›fl olan ve belirtilen tarihler
aras›nda yay›mlanmaya bafllay›p hâlen yay›n›n› sürdüren fliir
dergilerinin ansiklopedik denebilecek yal›nl›kta ve somut
bilgileri içerecek biçimde bir sözlü¤ünün haz›rlanmas›; ayr›ca
bu dergilerin içeri¤inin dijital bir veri kayna¤› oluflturmak
üzere dizininin yap›lmas›, her bir dergiye iliflkin kapak
görsellerinin yüksek çözünürlüklü taramalar›yla bir fliir
dergileri albümünün oluflumu amaçlanmaktad›r. Üniversiteler
ile iflbirli¤i sa¤layarak böyle bir çal›flmay› yapmak hedef-
lenmektedir.

fiiir Kütüphanesi Etkinlikleri

fiairin fiiir Evreni

fiiir Kütüphanesi, Türk edebiyat›na yön vermifl flairlerle,
“fiairin fiiir Evreni” söyleflilerini gerçeklefltirmektedir. fiairin
fiiir Evreni” söyleflileri, 2012–2013 y›llar›nda 1930’lu y›llarda
do¤mufl flairleri konuk etmifltir.

2014, 2015 ve 2016’da ise 1940’l› y›llarda do¤mufl flairleri
konuk etmifltir. Bu söylefliler, özel bir flair-okur buluflmas›
olman›n yan› s›ra, ses ve görüntü kay›tlar›n›n arflivlenmesi
ile belgesel bir niteli¤e de sahiptir.

“fiairin fiiir Evreni” söyleflilerine bugüne kadar Ahmet Oktay,
Refik Durbafl, Ülkü Tamer, ‹hsan Üren, Cevat Çapan (fiekil
1), Gülten Ak›n (fiekil 2), Sait Maden, Eray Canberk, Egemen
Berköz, Ahmet Emin Atasoy, Ataol Behramo¤lu, Güven
Turan,  Ahmet Telli, Süreyya Berfe, Gülseli ‹nal ve Afflar
Timuçin konuk olmufltur.
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Sesli fiiir Antolojisi

Günümüz fliirinin bir seçkisi niteli¤indeki “Sesli fiiir Antolojisi”,
her y›l fiiir Kütüphanesi’nin kuruluflunu kutlamak amac›yla
düzenlenmektedir. Her biri Türkçedeki fliirin zenginli¤ini
temsil eden flairlerin kat›l›m›yla düzenlenen etkinlik, dramatik
bir sahne düzeni ve ›fl›k tasar›m› içinde gerçeklefltirilmektedir.
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fiekil 1. fiairin fiiir Evreni, Cevat Çapan, 15 Aral›k 2012
fiiir Kütüphanesi, Bursa

fiekil 2. fiairin fiiir Evreni, Gülten Ak›n, 25.05.2013
fiiir Kütüphanesi, Bursa



“Sesli fiiir Antolojisi”, izleyenlerine flairlerin en yeni fliirlerini
kendi seslerinden dinleme imkân› sunmakta ve bu görüntü
ve ses kay›tlar› kütüphanenin arflivine eklenmektedir.
“Sesli fiiir Antolojisi”ne, 2013 y›l›nda Sait Maden, ‹hsan Üren,
Lale Müldür, Oya Uysal, Halim Yaz›c›, Orhan Alkaya, Halide
Y›ld›r›m, Metin Celal, Zeynep Uzunbay, Nurduran Duman
ve Harun Atak; 2015 y›l›nda Hüseyin Yurttafl, Hüseyin Peker,
Metin Cengiz, Serdar Ünver, Enver Ercan, Salih Bolat, Yusuf
Ya¤d›ran, Müesser Sar›kaya, Duygu Kankayts›n, Selahattin
Yolgiden ve Gülümser Çankaya; 2016 y›l›nda  fiükrü Erbafl,
Eren Aysan, fieref Bilsel, Yusuf Alper, Asuman Susam (fiekil
3), Gökçenur Ç., Betül Dünder, Efe Duyan, Didem Gülçin
Erdem, Kadir Aydemir, Mustafa Muharrem ve Güney Özk›l›nç
konuk olmufltur.
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fiekil 3. Sesli fiiir Antolojisi, Asuman Susam,
30.03.2016, fiiir Kütüphanesi, Bursa

fiiir Kütüphanesi Hedefleri

fiiir kütüphanesinin kurulufl ve varolufl amaçlar› do¤rultusunda
ileriye dönük olarak belirledi¤i hedefler flu flekildedir;

• fiiir Kütüphanesi,  akademik çal›flmalara destek 
olabilecek noktaya gelmesi için iflbirlikleri 
yapmal›d›r.

• Üniversitelerin ilgili bölümleri çal›flmalara paydafll›k
etmelidir.



• Görünürlü¤ünü art›rmak, eriflim olanaklar›n› 
ço¤altmak için varl›¤›n› dijital ortama tafl›mal›d›r.

• Gençleri fliirle tan›flt›rmak ya da iliflkilerini gelifltirmek
için gençlere yönelik etkinlikler yapmal›d›r.

• Yurt d›fl›ndaki di¤er fliir kütüphaneleri ile bir 
buluflma organizasyonu yapabilir.

De¤erlendirme ve Sonuç

fiiir Kütüphanesi koleksiyonunu gelifltirmek için çal›flmalar›na
devam edecektir. Güncel fliir kitaplar›n›n sat›n al›m›, sahaf
taramalar› ve ba¤›fl ifllemleri kitap koleksiyonunu gelifltirmek
için yap›lacak öncelikli çal›flmalar aras›nda yer alacakt›r.
Söylefliler, flair ve fliir ilgililerini bir araya getirdi¤i ve etkinlik
kay›tlar›yla kütüphane arflivine zenginlik katt›¤› için devam
edecektir.

fiiir Kütüphanesi, fliir hakk›nda yap›lacak araflt›rmalarda
dan›fl›lacak ilk adreslerden biri olmay› hedeflemektedir.
Çocuklar› ve gençleri fliirle tan›flt›rmak, mevcut kullan›c›lar›m›za
yenilerini eklemek, sadece ders çal›flmak amac›yla kütüphaneye
gelen ö¤rencileri, yetiflkinleri de fliirle buluflturmak fiiir Kü-
tüphanesi’nin “yaflayan bir yer” olmas›na katk›da bulunacakt›r.
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Belediye Kütüphaneleri ve Kentin Okuma
Kültüründeki Rolü: Nilüfer Belediyesi

Örne¤i

Dilber Koç
Nilüfer Belediyesi, Türkiye, dilberkoc@nilufer.bel.tr

Öz

“Türkiye’de Okuma Kültürü Haritas›” sonuçlar› (TÜ‹K, 2013)
Türkiye’de okuma oran›n›n y›lda 7,2 kitap ile sadece binde
bir oran›nda kald›¤›n› gösteriyor. Bursa özelindeki sonuçlara
bak›ld›¤›nda; bir y›l içinde okunan kitap say›s› 4,1-5,0 olarak
Türkiye ortalamas›n›n da alt›nda kal›yor. Bu sonuçlar›
do¤uran nedenler ulusal ve yerel düzeyde pek çok kurumu
ilgilendirir kuflkusuz. Ancak bu bildiride Belediyelerin okuma
kültürü çal›flmalar›ndaki rolü Nilüfer Belediyesi Kütüphane
politikalar› ve uygulama örnekleri üzerinden ele al›nacakt›r.

Nilüfer Belediyesi’nin 2015-2019 stratejik plan›ndaki,
toplumsal geliflim amac›na hizmet eden hedeflerden biri
“Nilüfer’de kütüphane ve okuma kültürünün yayg›nlafl›p
kent kültürü olarak içselleflmesine katk› sa¤layacak faaliyetler
gerçeklefltirmektir”.

Stratejik planlamada yer verilen bu hedefin hayata geçirilmesi
ancak bu hizmete inanan yönetim anlay›fl› ile mümkün
olabilmektedir. Hizmetin vatandafl›n al›flkanl›klar›n›
dönüfltürecek denli nitelikli olabilmesi ise kurumsal alt yap›
ve uygulama yöntemlerine ba¤l›d›r.

Nilüfer Belediyesi kütüphanelerinin hizmet kapsamlar›,
sunulma ve sürdürülme yöntemleri 2007 y›l›ndan bu yana
Nilüfer Belediyesi’nce yürütülen kütüphane hizmeti deneyimi
ile yorumlanmaktad›r.

Mekânlar›n konforlu ve kullan›c› ihtiyaçlar›na göre infla
edilmesi, koleksiyonun güncel tutulmas›, yazar ve okurun
bir araya gelebilece¤i etkinlikler yap›lmas›, farkl› yafl ve
okuma ilgilerine yönelik atölyeler düzenlenmesi, dijital kaynak
eriflim seçenekleri sa¤lanmas›, okul-aile gibi sosyal alanlarda
proje/yar›flmalarla okuma gündemleri yarat›lmas›,
dezavantajl› gruplar›n kütüphane hizmetlerine erifliminin
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sa¤lanmas›, personelin genel ve özel alanlarda e¤itimlerinin
desteklenmesi, çal›flma saatlerinin kullan›c›lar›n tümünün
faydalanmas›na imkân sa¤lamas› bu hizmet yorumundaki
öncelikleri oluflturmaktad›r.

Nilüfer Belediyesi, kütüphane hizmetlerine ay›rd›¤› kaynak
ve personelin önemli bölümünü saha çal›flmalar›nda de¤er-
lendirmekte, okuyucuyu do¤rudan hizmete yönlendirmektedir.

Okul öncesi çocuklar ve engelliler için muhtarl›klardan
al›nan ev adreslerine yap›lan ziyaretler, çocuk ve gençler
için millî e¤itim arac›l›¤›yla okullar›na, hatta s›n›flar›na
yap›lan ziyaretler, yetiflkinler için ba¤l› olduklar› kurumlara,
derneklere, sendikalara, okuma gruplar›na yap›lan ziyaretler
okuyucu ile en etkin iletiflimin kuruldu¤u çal›flmalar›
oluflturmaktad›r.

Kütüphaneyi tan›mak veya ilgili etkinli¤e kat›lmak isteyen
gruplar›n Nilüfer Belediyesi araçlar› ile ulafl›mlar›n› organize
etmek, üzerinde kütüphanenin izini tafl›yan kitaplar› etkin-
likler ba¤lam›nda arma¤an ederek okuyucunun kitapl›¤›n›
zenginlefltirmek de okuyucunun kütüphane ile olan iliflkisini
ve okuma ilgisini gelifltirmektedir.

2011 y›l›nda Türk Kütüphaneciler Derne¤i “En ‹yi Halkla
‹liflkiler Uygulayan Kütüphane Ödülü” ve 2014 y›l›nda Okul
Kütüphanecileri Derne¤i “Kütüphane ve Okuma Kültürüne
Katk› Ödülü”ne lay›k görülen Nilüfer Kütüphaneleri bu ödül-
lerini “Kütüphaneler yaflayan yerlerdir,” anlay›fl›n› benimse-
yerek verdi¤i hizmete borçludur.

Bildirinin tam metninde Nilüfer Belediyesi Kütüphanelerinin
okuma al›flkanl›¤›n› gelifltirmeye yönelik çal›flmalar›n›n
dayanaklar›, materyal örnekleri, proje ç›kt›lar› ve say›sal
verileri ele al›nmaktad›r.

Anahtar Kelimeler: Nilüfer kütüphaneleri, okuma al›flkanl›¤›,
saha çal›flmas›.
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Türkiye 2010 Bursa 2010

fiehir Köy fiehir Köy
76.26%

88.60%
23.74% 11.40%

Girifl

Kütüphane hizmetlerine yönelik görevler ve sorumluluklar
Belediye Kanunu’nun 77. Maddesinde yer almaktad›r. Ancak
kütüphane hizmetinin hangi politikayla ve ne tür standartlarla
yürütülece¤ine dair yasal düzenlemeler bulunmamaktad›r.
Bu durum kütüphane hizmetlerinin belediyeler taraf›ndan
yerine getirilmemesine veya farkl› yorumlarla yürütülmesine
neden olmaktad›r.

Türkiye’de flehirleflme h›z›n›n artmas›, belediyelerin hizmet
önceliklerini de etkilemifltir. Bursa ili flehirleflme oran› da ve
y›ll›k nüfus art›fl› da Türkiye ortalamas›n›n üzerindedir. TÜ‹K
2010 istatistiklerine göre kentlerde yaflayan nüfus oran› %76,2,
k›rsalda yaflayan nüfus oran› %23,74’tür (fiekil 1a). Bursa’da
%88,60 oran›nda kentte, %11,40 oran›nda köylerdedir (fiekil
1b).

Bu durum sosyal ve kültürel hizmet alanlar›nda, bireysel ve
toplumsal fark›ndal›klar›n, kentlilik bilincinin kazan›lmas›na
hizmet edecek çal›flmalara duyulan ihtiyac› belirginlefltirmifltir.
Kütüphane hizmetleri özelinde bu ihtiyaç, belediyelerin
vatandafllar›na sundu¤u sosyal ve kültürel hizmet kapsam›n›n
ötesinde “okuma kültürü” çal›flmalar›na odaklanma gere¤ine
iflaret etmektedir.

Okuma Kültürü Haritas›

Vatandafllar›n okuma al›flkanl›klar›n› ortaya koymay› hedefleyen
“Türkiye’de Okuma Kültürü Haritas›” (TÜ‹K, 2013) Adana,
A¤r›, Ankara, Antalya, Ayd›n, Bal›kesir, Bursa, Erzurum,
Gaziantep, Hatay, ‹stanbul, ‹zmir, Kastamonu, Kayseri,
K›r›kkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun,
fianl›urfa, Tekirda¤, Trabzon, Van ve Zonguldak illerini
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fiekil 1b. TÜ‹K 2010-Bursa ilinde
flehirde yaflayan nüfus

fiekil 1a. TÜ‹K 2010-Türkiye’de
flehirlerde yaflayan nüfus



fiekil 2. Türkiye’de Okuma Kültürü Haritas›” TÜ‹K, 2013 - Okuma Oranlar›
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kapsayan, 6.212 kifli ile alan araflt›rmas› ile gerçeklefltirilmifltir.
Araflt›rma Türkiye’de okuma oran›n›n y›lda 7,2 kitap oldu¤unu
göstermektedir. Bursa ilindeki oranlara bak›ld›¤›nda bir y›l
içinde okunan kitap say›s› 4,1-5,0 olarak Türkiye ortalamas›n›n
da alt›nda kalmaktad›r (fiekil 2).

Halk kütüphanelerinin varl›¤› %77 oran›nda bilinmesine
ra¤men genellikle halk kütüphanelerinden yararlanma ihtiyac›
duyulmad›¤› belirtilmifltir.

Halk kütüphanelerini kullanmama gerekçeleri ise flöyle
s›ralanm›flt›r:

• Kütüphane kullanma al›flkanl›¤›m yok (%43,5)
• Okumay› sevmiyorum (%16,2)
• Bilgi ihtiyac›m› internetten karfl›l›yorum (%12,1)
• Kütüphaneyi sevmiyorum (%9,4)
• Di¤er kütüphanelerden yararlan›yorum (%6,2)
• Zaman›m yok (%4,1)
• Kütüphane uzak/yerini bilmiyorum/ kütüphane 

yok (%4,6)

Ayn› araflt›rmada kitap okuyanlara iliflkin oranlar ise flöyledir.

• Seçici ve düzenli okuyanlar (y›lda ortalama 14,5 
kitap okuyor)

• 7-14 yafl grubu bireyler (y›lda ortalama 12 kitap 
okuyor)

• Kad›nlar (y›lda ortalama 7,3 kitap okuyor)
• Erkekler (y›lda ortalama 7,1 kitap okuyor)
• Bekârlar (y›lda ortalama 10,1 kitap okuyor)
• Yaflam›n›n büyük k›sm›n› büyükflehirde geçirenler

(y›lda ortalama 7,7 kitap okuyor)



• Ayl›k 3.001-5.000 TL aras›nda geliri olanlar (y›lda
ortalama 10,9 kitap okuyor)

• 4 kiflilik aile bireyleri (y›lda ortalama 7,6 kitap 
okuyor)

• Evinde internet ba¤lant›s› bulunanlar (y›lda ortalama
8,4 kitap okuyor)

• Ö¤renciler (y›lda ortalama 11,1 kitap okuyor)

Son olarak araflt›rmadaki bofl zamanlar›n nas›l de¤erlendiril-
di¤ine dair tercihlere bak›ld›¤›nda Bursa’da aile ile zaman
geçirme tercihi görülmektedir (fiekil 3).

Kütüphane hizmeti sunarken, belediyelerin hizmet kapsamlar›n›
ve içeriklerini oluflturmada bu ve benzeri araflt›rmalar katk›
sa¤lar niteliktedir.

Nilüfer’de genç ve sosyo-kültürel düzeyi yüksek nüfusun
varl›¤› (TÜ‹K, 2013), belediyenin kütüphane hizmeti sunma
ihtiyac›n› ve beraberinde yararlanma oranlar›n› yükseltmifltir.
Bu çal›flmada, Bursa Nilüfer Belediyesi’nin kütüphane hizmeti
ve okuma al›flkanl›¤› uygulama deneyimlerinden yola
ç›k›lm›flt›r.

Kütüphane Yönetim Yaklafl›m›

Belediye kütüphane hizmetlerinin stratejik planda yer almas›,
hedeflerinin, süreçlerinin, yönetmelik ve talimatlar›n›n belediye
meclisi kararlar› ile hayata geçirilmesi hizmetin kurumsallaflmas›
aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.
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fiekil 3. Türkiye’de Okuma Kültürü Haritas›  (T. C. Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› 2014) – Bofl Zamanlar› De¤erlendirme Tercihleri



Nilüfer Belediyesi’nde 2015-2019 Stratejik Plan›nda, Kütüphane
Müdürlü¤ü, S.H.3. TOPLUMSAL GEL‹fi‹M amac›na hizmet
etmektedir. Kütüphane Müdürlü¤ü bu amaca ulaflmak üzere
belirlenen hedeflerden 9.“Nilüfer’de kütüphane ve okuma
kültürünün yayg›nlaflarak kent kültürü olmas›n› sa¤layacak
faaliyetler gerçeklefltirmek” olarak belediye meclisinin onay›n›
alm›flt›r.

Belediye yönetim organizasyonunda, Kültür ve Sosyal ‹fller
Müdürlü¤ü’ne ba¤l› olarak faaliyet gösteren Kütüphane
Hizmetleri Bürosu, 2014 y›l›nda Kütüphane Müdürlü¤ü
olmufltur.

Nilüfer Belediyesi’nin ilçe genelinde kütüphane hizmeti 2007
y›l› sonunda bafllam›fl, 2016 y›l› itibariyle 5 farkl› mahallede
devam etmektedir. Kütüphane mekânlar›n›n ikisi (Akk›l›ç
Kütüphanesi ve fiiir Kütüphanesi) merkez mahallelerde, ikisi
(Demirci Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi) merkeze uzak
mahallelerde/köylerde, biri merkeze yak›n (Üçevler
Kütüphanesi) mahallede konumlanm›flt›r. Ayr›ca Kütüphane
Müdürlü¤ü’ne ba¤l› olan, ancak kütüphane hizmeti vermeden
dolayl› olarak ayn› kapsama hizmet eden Göl Yaz›evi
bulunmaktad›r.

Kütüphane hizmeti için belirlenen belediye binalar›, sonradan
kütüphane ifllevine uygun olarak düzenlemifltir. Bu yap›lardan
Demirci Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi ve Göl Yaz›evi
restore edilmifl yap›lard›r.

Kütüphane mekânlar›n›n iflleyifli, çal›flma günleri, saatleri
gibi konularda kamusal alandaki hizmet standartlar› d›fl›nda,
vatandafl›n ve mahallelerin ihtiyaçlar›na göre haftan›n yedi
günü ve akflam geç saatlere kadar düzenlenmifltir. Yönetim
taraf›ndan bu düzenlemenin gerektirdi¤i personel ve ekipman
sa¤lanm›flt›r. Kütüphane Müdürlü¤ü proje/etkinlik
yap›labilmesine ve bunlar›n sürdürülebilir olmas›na olanak
sa¤layacak bütçe kalemlerinin planlamada yer almas›n›
sa¤lam›flt›r.

Kütüphane ve Okuma Al›flkanl›¤›

“Okuma al›flkanl›¤›” konusu ve bu al›flkanl›¤›n günümüzdeki
durumu, ulusal ve/ya uluslararas› çok say›da politikayla,
kurumla iliflkilendirilebilir kuflkusuz. Nilüfer’de okuma yazma
bilenlerin oran› Türkiye ve Bursa oranlar›n›n üzerindedir
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(TÜ‹K, 2013). Ancak kitap okuma oran› Bursa’da, Türkiye
ortalamas›n›n alt›nda kalmaktad›r. Nilüfer özelinde bu
araflt›rman›n istatistiklerine ulafl›lamam›flt›r. Ancak sosyo-
kültürel düzeyi bu konuda iyimser beklentiye neden
olmaktad›r.

Nilüfer Belediyesi kütüphane hizmetlerinin kapsam›, mevcut
okuma al›flkanl›¤› tablosu ile yak›ndan ilgilidir.

Buna göre Nilüfer Kütüphanelerinde yürütülen okuma
al›flkanl›¤› çal›flma alanlar› flöyledir:

• Kütüphane mekân›nda yürütülen çal›flmalar
o Kütüphanelere ilk kez gelen yararlan›c›lar için
o Kütüphaneye sürekli gelen yararlan›c›lar için

• Kütüphane d›fl›nda (sahada) yürütülen çal›flmalar
o Kütüphane hizmetlerini tan›tan, kat›lmaya ça¤›ran
   faaliyetler
o Kütüphane hizmetlerini farkl› sanat disiplinleri 
   ile yorumlayan çal›flmalar

Nilüfer Kütüphaneleri ortak a¤ (googledrive) üzerinden,
raporlama, randevu, iç ödünç, tutanak vb. ortak formlar›
kullanabilmektedir.

Kütüphanelerde yap›lan etkinlik ve atölyelere kat›lan
okuyucularla, ayr›ca bireysel okuyucularla de¤erlendirme
anketleri yap›lmaktad›r. Ayr›ca okuyucular arad›¤› kitab›
bulamad›klar›nda, sat›n al›nmas› için haz›rlanan formlarla
talepte bulunabilmektedir.

Kütüphane Mekân›nda Yürütülen Çal›flmalar

Kütüphanelere ilk kez gelen kullan›c›lar

‹lk kez kütüphaneye gelen bireysel yararlan›c›lar için
kütüphane giriflinde dan›flma personeli bulunmaktad›r. Sözlü
bilgilendirme yan›nda broflür vb. kütüphane tan›t›m
materyallerinden sunmaktad›r. Üye olmak isteyenlerin an›nda
foto¤raflar› çekilip üye kartlar› bas›lmaktad›r. Bu sistem ile
okuyucular›n ilk ziyaretlerinde ödünç kitap alabilmeleri ve
ikinci ziyaretlerini yapma koflulu yarat›lmaktad›r.
‹lk kez gelecek ö¤renci gruplar›, gelmek istedikleri kütüphane
için randevu almaktad›rlar. Grup kap›da karfl›lanarak,
kütüphane mekân›nda ö¤retmen ve görevli eflli¤inde inceleme
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yapmaktad›r. Kütüphanelerin tümünde yaklafl›k 70cm x 100
cm boyutlar›nda büyütülmüfl resimli kitaplar bulunmaktad›r.

Hizmet tan›t›m› ard›ndan yafl gruplar›na göre bu kitaplar
kütüphane görevlisi taraf›ndan okunmaktad›r. Gruplara hikâye
anlat›c›l›¤› e¤itimi alm›fl görevliler taraf›ndan hikâye anlat›m›
da yap›lmaktad›r. Bu tan›flmalar›n ard›ndan çocu¤un evde
ailesi ile paylaflaca¤›, üyelik formu ve kütüphane broflürleri
verilmektedir.

Grup ziyaretleri ard›ndan çocuklar›n (özellikle anas›n›f› ve
ilkokul düzeyinde), hafta sonlar› ailelerini kütüphaneye
gelmeye ikna ettikleri, t›pk› ö¤rendikleri gibi kütüphaneyi
onlara tan›tt›klar› ve ödünç kitap ald›klar› s›kça görülmektedir.

Kütüphaneyi düzenli olarak kullanan yararlan›c›lar

Kütüphanelerde yap›lan ödünç-iade ifllemlerinde yenilikçi
yaklafl›mlar takip edilmektedir. Bu yaklafl›mla Üçevler
Kütüphanesi’ne Selfcheck Kitap Takip Cihaz› hizmete al›nm›flt›r.
Bu cihaz ile üye TC numaras› ile ödünç-iade ifllemi yapa-
bilmektedir. Ödünç ve iade say›lar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda, görevli
yerine yaklafl›k üçte bir oran›nda Selfcheck cihaz›n›n
kullan›ld›¤› görülmektedir.

Yine yenilikçi yaklafl›mla büyük dokunmatik ekranl› Kiosk’lar
faaliyete al›nm›flt›r. Kütüphanelerde bilgisayar kullan›lan
alanlarda konumland›r›lan Kiosk’larda tarih, co¤rafya, biyoloji
içerikli e¤lenceli e¤itici uygulamalardan her yafltan kullan›c›
(özellikle çocuklar ve ö¤retmenler) yararlanmaktad›r.

Günlük gazete ve dergi abonelikleri kütüphanelerin kullan›c›
profillerine uygun olarak yap›lmaktad›r. Örne¤in Çocuk
Kütüphanesi’nde çocuk dergileri yan›nda, aile bireylerinin
ilgi alanlar›na yönelik spor, hobi, magazin, karikatür dergileri
de bulundurulmaktad›r. Bu sayede çocuk kendi kütüpha-
ne/okuma deneyimi s›ras›nda aile bireylerinin deneyimini
de model olarak görebilmektedir.

Kütüphanelerdeki ücretsiz internet eriflimi ve bilgisayarlar,
salonlar aras›ndaki ses yal›t›ml› alanlar, ilgilerini çekecek
oyun ve biliflim dergileri, çay kahve içebilme olanaklar›
gençlerin sosyal alan olarak kütüphaneyi tercih etmelerini
sa¤lamaktad›r (Tablo 1).
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Kütüphane D›fl›nda (Sahada) Yürütülen Çal›flmalar

Kütüphane hizmetlerini tan›tan, kat›lmaya ça¤›ran faaliyetler

Nilüfer Belediyesi ayl›k olarak yay›nlad›¤› broflür, kitapç›k,
gazete gibi ilçe geneline da¤›t›lan bas›l› materyallerinde
kütüphane etkinliklerine yer vermektedir. Ancak bu
kütüphanelerin bilinirli¤i aç›s›ndan yeterli olamamaktad›r.
Bu nedenle mahalle komitelerine, muhtarlara, mahalle
derneklerine kütüphaneleri tan›tan bilgiler sunmakta, broflürler
da¤›tmaktad›r.

‹lçe Millî E¤itim ile kurumsal yaz›flmalar yaparak, ö¤renci,
ö¤retmen ve okul bilgilerini güncellemektedir. 2015-2016
e¤itim y›l› bafl›nda ilçede e¤itim gören 4 binin üzerindeki
ilkokul birinci s›n›f ö¤rencilerine Belediye Baflkan›n›n mektubu
ile geçici kütüphane üye kartlar› da¤›t›lm›flt›r. Kartlar› ile kü-
tüphaneleri ziyaret eden çocuklara as›l üye kartlar› bas›l-
maktad›r.

Okul idarelerine yap›lan düzenli ziyaretler ve tan›t›m
materyallerinin b›rak›lmas› s›ras›nda, ö¤retmenlerin soru ve
taleplerine do¤rudan cevap verilerek iletiflim kurulmaktad›r.

Kütüphane etkinlikleri için okullar ayr› bir programla ziyaret
edilmektedir. Konuk yazar söyleflileri veya Y›l›n Yazar› gibi
projelerde konu olan yazar›n kitaplar› arma¤an edilmektedir.
Okul idareleri izin verdi¤i ölçüde s›n›flara girilerek kitaplar
ve etkinlik broflürü da¤›t›lmakta; yazar, eser ve etkinli¤e dair
bilgilendirme yap›lmaktad›r. Ö¤renciler aileleri ile broflürler
arac›l›¤›yla etkinlik bilgisini paylaflabilmekte ve arma¤an
kitaplar› ile etkinlik günü geldiklerinde yazardan imza
alabilmektedir.
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Nilüfer ‹lçesi Nüfus Bilgisi 358.265 375.474
(2013 TÜ‹K) (2014 TÜ‹K)

Kütüphaneden Yararlanma Say›s› 87.402 Kifli 234.441 Kifli

Kütüphane Kullananlar›n Nüfus Oran› 100 Kiflinin 100 Kiflinin
24’ü 62’si  

Kütüphane Kitap Say›s› 67.259 Kitap 78.075 Kitap

Nüfus Bafl›na Kitap Say›s›  100 Kifliye 100 Kifliye
18 Kitap 20 Kitap

2013          2014

Tablo 1. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Hizmetlerinin ‹lçe Nüfusuna Oran›



Okul öncesi çocuklar› ve ailelerini kütüphanelerle
iliflkilendirmeye yönelik etkinlikler için (Biz Bu Yaz
Kütüphanedeyiz) mahallelerdeki anas›n›f›na ve birinci s›n›fa
bafllayacak çocuklar ve aileleri okul idarecileri, muhtarlar ve
mahalle dernekleri arac›l›¤›yla tespit edilmektedir. Bütün bu
çal›flmalar resmî yollar olmaks›z›n kütüphane görevlileri
taraf›ndan yürütülmektedir. Çocuklar›n adresleri, do¤um
tarihleri, anne baba isimleri gibi bilgilerle adlar›na mektup
eflli¤inde bir boyama kart› ve boya kalemleri da¤›t›lmaktad›r.
Kat›l›mc›lar için ikraml›k içecek ve at›flt›rmal›klar, arma¤an
çanta ve kitaplar ile bafllayan dört haftal›k ziyaret
programlanmaktad›r. Kat›l›mc›lar›n ulafl›mlar›, Nilüfer Belediyesi
Ulafl›m Müdürlü¤ü taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. Yaz boyunca
devam eden etkinlikler bir flenlikle noktalanmaktad›r. K›rsal
mahallelerdeki bu çocuklar ve aileleri, yaz boyunca
kütüphanede sosyalleflerek kitaplar ve okuma konusundaki
keyifli deneyimler paylafl›p, zorluklara karfl› cesaretlendirilerek
okula bafllamaktad›r.

Bu ve benzeri buluflmalar çocuklar kadar ailelerinin, özellikle
kad›nlar›n okuma cesaretlerini de art›rm›flt›r. Bu nedenle
2013 y›l›ndan bu yana AÇEV ile iflbirli¤ine gidilerek Üçevler
ve Demirci kütüphanelerinde haftan›n 4 günü okuma yazma
kurslar› aç›lmaktad›r.

Saha çal›flmalar› ile düzenlenen periferideki mahallelerden
kat›lan kad›n ve çocuklar›n talepleri hizmetin devam›n›
zorunlu k›lmaktad›r. Örne¤in Nilüfer’de Kad›n Hayata Yak›n
ve Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz etkinliklerine kat›lan kad›nlar
kütüphaneye daha çok gelmeyi, sesli kitap okunmas›n›, bir
psikolog ile düzenli görüflmeyi, aç›k ö¤retim ilk ve ortaokul
derslerine destek alabilmeyi talep etmifller ve talepleri Ben
Var›m Projesi ile hayata geçirilmifltir. Bu kad›nlarda kitaplara
ve okumaya karfl› ilgi geliflmifltir. Bütün saha çal›flmalar›
s›ras›nda mahallelerdeki kad›n dernekleri ile do¤rudan
görüflülerek, hatta ev ziyaretleri yap›larak etkinlik davetleri
sa¤lanmaktad›r. Sahaya ç›kan kütüphane görevlileri,
üniversitenin fen edebiyat fakültesini, e¤itim fakültesini ziyaret
ederek kat›l›mc› olabilecekleri etkinlikler ve projelere davetler
yapmaktad›r. Ö¤rencilerin grup olarak kat›l›m bildirmeleri
halinde belediyenin araçlar› ile ulafl›mlar› sa¤lanmaktad›r.
Her e¤itim y›l›nda e¤itimcilere yönelik bir etkinlik
gerçeklefltirilmektedir. Bu etkinlik için e¤itimcilere okul
ziyaretleri yan›nda, kay›tl› kiflisel iletiflim bilgilerinden,
kütüphane görevlileri taraf›ndan telefonla aranarak kat›l›m
ça¤r›lar› yap›lmaktad›r.
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Edebiyatla ilgili dernekler ve gruplar ile yüz yüze görüflmeler
yap›larak her etkinlikten haberdar olmalar› sa¤lanmaktad›r.

Rotary ve Lions kulüpleri gibi sivil toplum kurulufllar› ile
kütüphane projelerinde iflbirli¤i yap›larak kütüphane
hizmetlerinin özellikle proje baz›nda daha yayg›n ve farkl›
kesimlerde paylafl›m› sa¤lanmaktad›r. STK’larla yap›lan
iflbirlikleri arac›l›¤›yla ayn› zamanda, Kütüphane Müdürlü¤ü’ne
ulaflan kitap veya kütüphane gibi taleplerin cevaplanma
oran› artmaktad›r.

Nilüfer Kütüphanelerinin y›l sonu raporlar›ndaki verilerin,
kütüphane mekânlar› içinde yürütülen çal›flmalar kadar saha
çal›flmalar›n›n katk›s› ile sa¤land›¤› yorumlanabilir (Tablo 2).
Bundan sonras› için ise kütüphane görevlilerinin; okul, aile
ve kütüphane üçgeninde sahada daha çok bulunmalar›
gerekti¤i sonucu da ç›kar›labilir.
Farkl› alanlarda yürütülen çal›flmalar

Kütüphane hizmetleri kapsam›nda yetiflkinlere, gençlere ve
çocuklara yönelik atölyeler düzenlenmektedir. Bu atölyeler
okuyucu profili, koleksiyon ve proje içerikleri dikkate al›narak
kütüphane atölye alanlar›nda veya belediyenin uygun
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Kütüphaneden
Yararland› 2.000 19.779 32.111 32.800 38.747 73.011 87.402 234.441 364.217
Kütüphane
Üyesi 20 200 547 2.056 3.126 5.562 7.786 10.015 18 .566
Ödünç Kitap
Verildi 0 1.998 4.746 7.617 9.980 18.511 23.829 27.017 43 .287
Katalog/
Materyal Kayd› 14.638 7.314 5.494 5.554 17.637 12.568 9.841 10.820 9.282
Toplam
Materyal 12.816 19.555 24.749 28.022 45.093 57.489 67.327 78.077 86 .033
Atölye
Program› 0 0 6 10 14 10 21 7 6
Atölye
Kat›l›mc›s› 0 0 60 170 184 150 292 96 78
Okul Tan›t›m›/
Sunumu 3 22 19 31 100 187 169 338 323
Okuluyla
Gelen Ö¤renci 125 931 1.157 1.697 2.812 5.326 5.763 7.924 7.820
Etkinlik/
Oturum 1 8 10 6 18 83 63 80 185
Etkinlik
Kat›l›mc›s› 250 1.905 2.832 600 3.152 5.418 6.185 6.990 12 .654

2007    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri 2007-2015

Tablo 2. Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri 2007-2015 Hizmet Verileri



salonlar›nda gerçeklefltirilmektedir. Buna göre sahada ve
sosyal medyada yap›lan ça¤r›lara geri dönüfller planlanarak
alan›nda uzman kifliler taraf›ndan yürütülmektedir. Örne¤in:
Yarat›c› Okuma, Yarat›c› Yazma, Herkesin Bir Yazar› Olmal›,
Hikâye Resimleme, Araflt›rma Yöntemleri, Röportaj Atölyesi
vb. Bu atölyelerden bir bölümü Y›l›n Yazar› projesi içinde
yürütülmektedir.

Atölyelerin baz›lar›ndan elde edilen ç›kt›lar kitaplaflt›r›larak
kütüphanelere, belediyelere, STK’lara, il ve ilçe okullar›na
da¤›t›larak kütüphane ve okuma al›flkanl›¤›na katk› sa¤lan-
maktad›r.

Sonuç

Kütüphane hizmetlerini planlarken, yönetim anlay›fl›n›n
kütüphane hizmetlerini mekân içinde ve sahada çal›flabilir
bir organizasyon olarak düflünmeleri, hem kütüphane
kullan›m›n› hem de belediye vatandafl memnuniyet düzeylerini
art›rmaktad›r.

Kütüphanelerde bilgi belge e¤itimi alm›fl uzman personel
yan›nda kütüphane görevlilerinin ifle uygun nitelikte olmas›
ve sürekli e¤itimlerle, mesleki ve kiflisel gelifliminin
desteklenmesi önemlidir.

Belediyelerin ve Kütüphane Müdürlüklerinin kurumsal olarak
Millî E¤itim, Muhtarl›klar, STK’larla yaz›flmalarla ve yüz yüze
ba¤lant›lar›n›n sa¤lanmas› bu iliflkilerin güçlendirilmesi için
önem tafl›maktad›r.

Kütüphane faaliyetleri planlan›rken, okuyuculardan al›nan
geri bildirimler de¤erlendirilerek kütüphane hizmetinin,
dolay›s›yla belediye hizmetlerinin memnuniyetlerine katk›
sa¤lamaktad›r.

Yap›lan çal›flmalardan elde edilen kitap, albüm vb. somut
ç›kt›lar projelerin yay›lmas›n› ve sürdürülebilirli¤ini sa¤la-
maktad›r.

Kütüphane ve okuma al›flkanl›¤› çal›flmalar›n›n (daha)
profesyonel ölçme de¤erlendirme yollar› ile okuyucu yönünden
sonuçlar›n›n izlenmesi ve bu bilgiler ›fl›¤›nda çal›flmalara yön
verilmesi gerekmektedir.
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Toplumsallaflma Alanlar› Olarak
Belediye Kütüphaneleri: Ba¤c›lar Belediyesi

Halk Kütüphanesi Örne¤i:
“Bilge Kad›n Platformu” ve “Kitapla
Buluflma, Yaflamla Tan›flma Kulübü”

Zeynep Gediko¤lu
Ba¤c›lar Belediyesi, ‹stanbul, zbalcioglu@hotmail.com

Nihat Ad›güzel
Ba¤c›lar Belediyesi, ‹stanbul, nihat_adiguzel@hotmail.com

Öz

Bu çal›flmada toplumsallaflma alanlar› olarak belediye
kütüphaneleri konu bafll›¤›na ba¤l› kal›narak Ba¤c›lar
Belediyesi Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesinde
yürütülen kütüphanecilik çal›flmalar› hizmet politikas›
çerçevesinde de¤erlendirilecektir.

2004 y›l›nda hizmete aç›lan Mehmet Selim Kiraz Halk
Kütüphanesi, Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤üne ba¤l› bir
alt birim olarak kullan›c›lar›na hizmet sunmaktad›r. Ba¤c›lar
Belediyesine ba¤l› içinde kütüphanesi bulunan 32 birimin
aras›nda en büyük ve en kapsaml› olan›d›r. Ba¤c›lar
Belediyesine ba¤l› birimlerdeki toplam kitap say›s› 86.000’dir.

Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesinin 2016 y›l› itibariyle
kitap say›s› 33.200, üye say›s› 21.693’dür. 2015 y›l›nda
ödünç verilen kitap say›s› 27.572, ilk dört ayl›k süreyi baz
alarak 2016 y›l›nda ödünç verilen kitap say›s› 10.600’dür.
2015 y›l›nda kütüphane hizmetlerinden yararlanan kullan›c›
say›m›z 269.929’dür. Bilgi Eriflim Merkezimizde kullan›-
c›lar›m›za güvenli internet hizmeti sunulmaktad›r.

Kütüphanemiz haftan›n 7 günü (resmi tatiller de dâhil)
08.30-21.00 saatleri aras›nda hizmet sunmaktad›r.
Kütüphanemiz, sadece ders çal›fl›lan, kitap al›p verilen bir
mekân de¤ildir. Kütüphanenin hizmet politikas›n› da hayat›n
içinde düzenledi¤i etkinliklerle yer almak oluflturmaktad›r.

K›sa, orta, uzun vadeli hedeflerini ve kullan›c› profilini
belirleyen belediye kütüphanelerinin çal›flmalar›n› dört

680



Girifl

Türkiye ‹statistik Kurumunun 2015 y›l› verilerine göre Ba¤c›lar
‹stanbul’un en kalabal›k ilçelerinden birisidir. Ba¤c›lar’da
bulunan Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi farkl› sosyal,
ekonomik, kültürel yap›da insana hizmet vermekte ve aktif
olarak kullan›lmaktad›r.

Kütüphanemizin hedef kitlesi içinde anneler ve çocuklar
genifl yer tutmaktad›r. Bilge Kad›n Platformu ve Kitapla
Buluflma Yaflamla Tan›flma Kulübü, Kütüphanemizde baflar›yla
yürütülen iki pilot uygulamad›r. Hedef kitlemizle e¤itim
ö¤retim y›l› boyunca yürütece¤imiz tüm çal›flmalar titizlikle
planlanmakta,  sorumluluk bilinciyle sosyal projeler
yürütülmektedir. Yapt›¤›m›z çal›flmalarla üye say›s› ve
kütüphane kullan›m› artmakta, bireylerin akademik ve sosyal
geliflimlerine katk› sa¤lanmakta, kütüphanelerde sunulan
hizmetler çeflitlenmekte ve hizmet kalitesinde gözle görülür
bir art›fl gözlemlenmektedir.

Kütüphaneler ve bilgi merkezleri toplumun bel kemi¤ini
oluflturur. Kütüphaneleri yar›na tafl›mak istiyorsak
düzenledi¤imiz etkinliklerle cazibe merkezleri haline
dönüfltürmemiz gerekir.  Kütüphane kültürü ve okuma
al›flkanl›¤› kazanm›fl bireyin hem kendi yaflant›s›nda hem de
dolayl› olarak toplumun yaflant›s›nda olumlu de¤ifliklikler
meydana gelecektir.

duvar›n d›fl›na tafl›mas›, kitap okuma al›flkanl›¤›
kazand›rmay› hedefleyen etkinliklerle desteklemesi
gerekmektedir. Sürekli de¤iflim ve geliflimin yafland›¤› bilgi
ça¤›nda kütüphaneleri sadece kitap al›p verilen, ders çal›fl›lan
mekânlar olarak de¤erlendirmek kütüphaneleri yaflam›n
d›fl›na ç›karmak demektir.

Evden okula uzanan köklü okuma zinciri oluflturmak
amac›yla ev han›mlar› için Ba¤c›lar Belediyesi Bilge Kad›n
Platformu, çocuklar için Mehmet Selim Kiraz Halk
Kütüphanesi Kitapla Buluflma, Yaflamla Tan›flma Kulübü
kurulmufltur.

Anahtar Kelimeler: Okuma al›flkanl›¤›, yaflam boyu
ö¤renme,  toplumsal iletiflim, kiflisel geliflim, sosyal projeler,
dezavantajl› gruplar.
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Bilge Kad›n Platformu

“Halk Kütüphaneleri ‹çin Hizmet K›lavuzu” adl› eserde halk
kütüphanelerinin toplumun en önemli kültürel ve sosyal
merkezlerinden birisi oldu¤u vurgulanmaktad›r. Okuma
al›flkanl›¤›n›n hem kazan›lmas›nda hem de kazand›r›lmas›nda
ailelere büyük görevler düflmektedir.

Bilge Kad›n Platformu, 2011 y›l›nda kitap okuyan ev
han›mlar›n›n bir araya gelmesiyle oluflan sivil bir topluluktur.
2011 y›l›nda 10 kifliden oluflan grubun say›s› 2016 y›l›nda
200’e ulaflm›flt›r.

Bilge Kad›n Platformunun Amaçlar›

Ba¤c›lar, ‹stanbul’un en fazla nüfus yo¤unlu¤una sahip
ilçesidir. En büyük amac›m›z farkl› sosyokültürel yap›daki
bayanlar› halk kütüphanesi ortak paydas›nda birlefltirmektir.

• Okuma al›flkanl›¤› kazand›rma,
• Yaflam boyu ö¤renme,
• Dezavantajl› gruplarla çal›flmalar yürütme,
• Kütüphaneleri bayanlar için cazip mekânlar haline

getirme,
• Toplumsal iletiflim,
• Kiflisel geliflim vs. amaçlar›m›z aras›ndad›r.

Bilge Kad›n Platformu Çal›flmalar›n›n Yürütülmesi

Kitap tahlil çal›flmalar› edebiyat ö¤retmenleri rehberli¤inde
her 15 günde bir Kültür Merkezinde gerçeklefltirilmektedir.
Okunan kitaba ba¤l› olarak toplant›lar›m›za kimi zaman
psikologlar kimi zaman tarihçiler kat›lmaktad›r. Psikologlar›n
kat›ld›¤› toplant›larda karakter analizleri üzerinde durulmakta,
tarihçilerin kat›ld›¤› toplant›larda dönem ve tarihsel süreç
üzerinde durulmaktad›r.Kitab›n yazar›, yaz›ld›¤› dönem, dil
ve üslupla ilgili k›sa bir giriflten sonra tahlil çal›flmas›na kat›lan
tüm bayanlar söz alarak düflüncelerini paylaflmaktad›rlar.

Bilge Kad›n Platformu Üyeleriyle Düzenledi¤imiz
Etkinlikler

Bilge Kad›n Platformu üyeleriyle birçok etkinlik düzenlenmifltir.

• Okuryazar buluflmalar›,
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• Paneller,
• Kütüphane Haftas› Çal›fltay›,
• Kad›n Meclisiyle ortak kitap okuma etkinlikleri,
• Geziler (Kad›n Eserleri Kütüphanesi, Edirne gezisi,

TÜYAP Kitap Fuar›, Süleymaniye gezisi)
• Y›l sonu kapan›fl programlar›,
•  Osmanl›ca kursu,
• Dünya fiiir Gününde Darülaceze’de yaflayan flairleri

anmak için düzenledi¤imiz “Yaflayan fiiirler Vefa 
Program›” vs.

Bilge Kad›n Platformuyla Elde Edilen Kazan›mlar

Bilge Kad›n Platformu üyeleriyle 5 y›ld›r devam etti¤imiz
çal›flmada hedefledi¤imiz tüm amaçlara ulafl›lm›flt›r. Tahlil
çal›flmas› bayanlar için bir akademi niteli¤i tafl›maktad›r.
Programa sürekli kat›l›m sa¤layan bayanlara Belediye
Baflkan›m›z Say›n Lokman Ça¤›r›c› taraf›ndan kat›l›m sertifikas›
verilmektedir.

Kitap tahlil çal›flmas›na kat›lan ev han›mlar›n›n kitaba,
kütüphanelere ve hayata bak›fl aç›lar› de¤iflmifltir.

Çal›flmalar›m›za aktif olarak kat›lan bayanlar›n aile ve sosyal
yaflamlar›nda olumlu de¤ifliklikler meydana gelmifltir.

• Kütüphane kullan›m› büyük ölçüde artm›flt›r.
• Farkl› kültürden insanlar ortak çal›flmalar› baflar›yla

yürütmüfllerdir.
• Yaflam kaliteleri ve kendilerine güvenleri artm›flt›r.
• Yaflam boyu ö¤renme ilkesini hayata geçirmifllerdir.
• Ailede bafllayan okuma zinciri hayata geçirilmifltir.
• Halk kütüphanesi hizmetleri tan›t›lm›fl, ço¤alt›lm›fl

ve verilen hizmetlerin kalitesi artm›flt›r.

Bas›nda Bilge Kad›n Platformuyla ‹lgili Ç›kan Haberler

Yapt›¤›m›z çal›flmalar bas›nda da genifl yank› uyand›rm›flt›r.

• TV8 Aram›zda Kalmas›n program›,
• Nihayet Dergisi Mart özel say›s›,
• 21 fiubat 2015 milliyet.com.tr,
• 20 Mart 2015 Darülaceze’de flairler günü 

hürriyet.com.tr,
• www.nevzattarhan.com/okuryazar buluflmalar›,
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• www.internethaber.com/kad›nlar kitap okuyarak
mutlu oluyor,

• www.yenisafak.com/kitap kurdu kad›nlar,
• www.vizyonturk.tv/kitap kurtlar› Tolstoy’un 

roman›n› masaya yat›rd›,

Bilge Kad›n Platformuyla ilgili ç›kan haberlerden baz›lar›d›r.

Kitapla Buluflma, Yaflamla Tan›flma Kulübü

Türk kütüphanecili¤inin ilk profesörü Osman Ersoy diyor
ki: “Kütüphanesiz bir e¤itim düflünüyorsak, gerçekte e¤itimi
ciddiye alm›yoruz demektir.” Halk kütüphanelerinin yapm›fl
oldu¤u etkinliklerle e¤itimi desteklemeleri gerekmektedir.
Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi yapt›¤› çal›flmalarla
hem e¤itimi desteklemekte, hem de çal›flmalarda aktif olarak
yer almaktad›r.

Erken yafllardan itibaren kütüphane kullan›m› konusunda
desteklenen çocuklar, büyük olas›l›kla ileriki y›llarda da
kütüphane kullan›c›s› olmaya devam edeceklerdir (IFLA,
1987; 2001).

Halk kütüphaneleri her yafltan, her kültürden insan› bir araya
getiren önemli merkezlerdir. IFLA ilkeleri baz al›narak 2014
y›l›nda Ba¤c›lar ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ünün onay›yla
“Kitapla Buluflma, Yaflamla Tan›flma Kulübü” üç pilot okulda
çal›flmalar›na bafllam›flt›r.

Kitapla Buluflma, Yaflamla Tan›flma Kulüp Çal›flmalar›n›n
Yürütülmesi

Projenin yürütülece¤i okullar›n müdürleri, müdür yard›mc›lar›,
Türkçe ö¤retmenleriyle ön görüflmeler yap›lm›flt›r. Okumaya,
ö¤renmeye merakl› okul temsilcileri belirlenmifltir. Resmi
izinler al›nd›ktan sonra Kültür Merkezinde ö¤renci ve velilerine
yönelik tan›flma ve bilgilendirme toplant›s› düzenlenmifltir.

Kulüp ö¤rencileriyle her 15 günde bir araya gelinerek Türkçe
ö¤retmenlerinin rehberli¤inde kitap tahlil çal›flmalar›
yürütülmektedir.

Projemiz halk kütüphaneleri ile okullar›n koordineli
çal›flmas›n›n somut örne¤idir. Kulüp çal›flmalar› ayn› zamanda
e¤itimi destekleyici rol üstlenmektedir.
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Kitapla Buluflma, Yaflamla Tan›flma Kulübünün Amaçlar›

En önemli amac›m›z gençlere kitap okuma al›flkanl›¤›
kazand›rmak ve kütüphane kullan›m› konusunda fark›ndal›k
oluflturmakt›r.

Okuma kültürü kazand›rmak,

Kütüphaneleri yaflam›n merkezine çekmek,

Okuyan, araflt›ran, sorgulayan bireyler yetifltirilmesine yard›mc›
olmak,

Ö¤rencilerin sosyal, kültürel geliflimini desteklemek,

Yaflam boyu ö¤renme felsefesini hayata geçirmek,

Bilgiye ihtiyac›n en kolay karfl›land›¤› yer olan kütüphanelerde
nitelikli zaman geçirilmesini sa¤lamak,

Halk kütüphanesi kullan›c› profilini geniflletmek,

Halk kütüphanesi hizmetlerini tan›tmak ve yayg›nlaflt›rmak,

Çal›flmaya kat›lan ö¤rencilerimizin hayal gücünün
zenginleflmesini sa¤lamakt›r.

Kitapla Buluflma Yaflamla Tan›flma Kulübüyle
Düzenlenen Etkinlikler

• Kulüp ö¤rencileriyle ortak birçok etkinlik 
düzenlenmifltir.

• Okuryazar buluflmalar›
• Çizer ö¤renci buluflmalar›
• Paneller
• Geziler (Harbiye Askeri Müzesi, Mehmet Akif 

Müzesi, 8D Sinema, Üç Tutku Festivali, kitab›n 
yap›l›fl aflamalar›n› yerinde görmeleri için Çevik 
Matbaa gezisi, Adalar Müzesi)

• Piknikler
• Matematik kursu
• Semazen gösterimi
• Tiyatro grubu
• Bilgi okuryazarl›¤› seminerleri
• Ö¤rencilerimizin toplum önünde kendilerini 
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rahatl›kla ifade edebilmeleri için 52. Kütüphane 
Haftas›nda tamamen kulüp ö¤rencilerimizin aktif 
rol ald›klar› “Kahramanlar Aram›zda” isimli kostümlü
yazar, flair, kitap canland›rma özel etkinli¤i 
düzenlenmifltir.

Kitapla Buluflma, Yaflamla Tan›flma Kulübüyle Elde
Edilen Kazan›mlar

Kitapla Buluflma, Yaflamla Tan›flma Kulübü çal›flmalar›yla
hedeflenen tüm amaçlara ulafl›lm›flt›r.

Ö¤rencilerin kendilerini toplum önünde rahatl›kla ifade
ettikleri,

Kendilerine olan güvenlerinin artt›¤›,

Türkçeyi do¤ru kulland›klar›,

Kulüp çal›flmalar›nda aktif rol ald›klar›,

Halk kütüphaneleri ile okullar›n ortak çal›flmalar› baflar›yla
yürüttükleri,

Elde edilen bilginin elefltirel olarak de¤erlendirilmesine
yönelik beceriler kazand›klar›,

Yürütülen kulüp çal›flmalar›n›n ö¤rencilerinin gizli yeteneklerini
ortaya ç›kartt›¤›,

Kulüp ö¤rencilerinin tamam›n›n Kütüphanemize üye olduklar›
gözlemlenmifltir.

Kulüp çal›flmalar›n›n d›fl›nda Kütüphanemizde masal saatleri,
kitap okuma saatleri, kütüphane oryantasyonlar› yap›lmaktad›r.
Aç›k havada kitap okuma etkinlikleri, kitap flenlikleri,
geleneksel kütüphane gezileri, okullarda oryantasyon
çal›flmalar› yap›lmaktad›r.

Ba¤c›lar Belediyesi,  topluma okuma al›flkanl›¤› kazand›rmak
için yap›lan tüm çal›flmalarda etkin rol oynamaktad›r. Bu
bilinçle di¤er kurumlarla (okullar, yay›nevleri, sivil toplum
kurulufllar›) ifl birli¤i içinde çal›flmalar yürütmektedir.
Kütüphanecilik ve e¤itim konulu çal›fltaylara, sempozyumlara,
konferanslara kat›larak gündemi takip etmektedir.
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Ba¤c›lar Belediyesine ait hizmet bülteninde Kütüphanemize
bir sayfa ayr›lm›flt›r. Bilge Kad›n Platformu üyeleri, Kitapla
Buluflma Yaflamla Tan›flma Kulübü üyeleriyle yapt›¤›m›z
etkinlikler, ay›n en çok kitap okuyan üyeleri, ay›n kitab›,
özlü sözler, kulüp üyelerimizin yaz›lar›, okuma kültürüyle
ilgili yaz›lar vs. bu sayfada yer almaktad›r.

Ba¤c›lar Belediyesinin tüm çal›flmalar›n›n temelini “insana
yat›r›m, gelece¤e yat›r›m” misyonu oluflturmaktad›r.
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IV. BÖLÜM

SONUÇ RAPORU



Belediyelerin Kütüphane ve Arfliv
Hizmetleri Uluslararas› Sempozyumu

Sonuç Bildirgesi

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve
Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlü¤ü iflbirli¤iyle 12-14
May›s 2016 tarihlerinde Bursa, Nilüfer Belediyesi Naz›m
Hikmet Kültürevi‘nde gerçeklefltirilen Belediyelerin Kütüphane
ve Arfliv Hizmetleri Uluslararas› Sempozyumunda Türk
Kütüphaneciler Derne¤i (TKD) Bursa fiubesi ve Goethe
Institut-Türkiye de paydafl olarak yer alm›flt›r.

Bu Sempozyum Türkiye’de bugüne kadar kapsaml› bir
biçimde ele al›nmayan “belediyelerin kütüphane ve arfliv
hizmetlerini” bilimsel olarak de¤erlendirmek, tart›flmak,
sorunlar› saptamak ve çözüm önerileri gelifltirmek; özgün
araflt›rma ve uygulamalar› tart›flmak ve literatüre katmak, bu
alanda politikalar›n oluflturulmas›na katk› sa¤lamak amac›yla
gerçeklefltirilmifltir. Sempozyum Türkiye’de bu konuyla ilgili
düzenlenen ilk sempozyum olma özelli¤ini tafl›maktad›r.
Sempozyumda belediyelerin kütüphane ve arfliv hizmetleri
kapsam›nda afla¤›daki konular tart›fl›lm›flt›r:

• Belediyelerin Kütüphane ve Arfliv Hizmetlerinde 
Yurt D›fl› Uygulamalar›

• Belediyelerde Kültürel Miras Yönetimi ve Dijital 
Kütüphane/Arfliv Uygulamalar›

• Belediyelerin Kütüphane ve Arfliv Hizmetlerinde 
Politikalar

• Belediye Kütüphane ve Arflivlerinde Dijitallefltirme
• Belediyelerin Kütüphane ve Arfliv Hizmetlerine 

Yaklafl›mlar›
• Belediyelerde Dijital Teknoloji ve Dijital 

Kütüphaneler
• Belediyelerde Yenilikçi Kütüphane Yaklafl›mlar›
• Belediyelerde Elektronik Belge Yönetimi ve Arfliv

Uygulamalar›
• Belediyelerin Kent Belle¤i ‹fllevleri
• Belediyelerde EBYS ve e-Devlet
• Belediye Kütüphanelerinin Bölümleri ve Okuma 

Al›flkanl›¤›
• Belediyelerin Kütüphane ve Arfliv Hizmetleri: 

Uygulama Örnekleri
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• Belediye Kütüphane ve Arflivlerinde E¤itim 
Uygulamalar›

• Tematik Belediye Kütüphaneleri

Sempozyum’da belediyeler, kütüphaneler, üniversiteler ile
Türkiye’de belediye kütüphanelerine ve arflivlerine yönelik
deneyimler, uygulama örneklerine yönelik 82 bildiri baflvurusu
yap›lm›flt›r. Bu baflvurulardan 64’ü Bilim Kurulu taraf›ndan
bildiri, 2’si de poster sunumu olarak kabul edilmifltir. Bilim
komitesi taraf›ndan kabul edilen 64 bildirinin 57’si
Sempozyum’da sözlü olarak sunulmufltur. 12-13 May›s 2016
tarihlerinde Nilüfer Belediyesi Naz›m Hikmet Kültürevi’nde
1 davetli konuflma, 1 aç›fl konferans› ve 16 oturumda sunulan
bildirilerle gerçeklefltirilen sempozyuma yaklafl›k 250 kifli
kat›lm›flt›r. Sempozyum 14 May›s 2016 tarihinde gerçeklefltirilen
sosyal etkinlikle tamamlanm›flt›r.

Sempozyum’a ait bildiri özet kitab› yay›mlanm›fl olup,
bildiriler kitab› da bas›l› ve elektronik olarak yay›mlanacak,
bildirilerin sunum kopyalar› ve sunufl videolar› konuyla ilgili
araflt›rmalara ›fl›k tutmas› amac›yla sempozyum web sayfas›
üzerinden eriflime aç›lacakt›r.

12-14 May›s 2016 tarihlerinde Bursa, Nilüfer Belediyesi Naz›m
Hikmet Kültürevi‘nde gerçeklefltirilen Belediyelerin Kütüphane
ve Arfliv Hizmetleri Uluslararas› Sempozyumunda Türkiye’ye
iliflkin olarak flu temel sonuçlara ulafl›lm›flt›r:

Politikalar

1) Tüm belediyelere kütüphane ve arfliv hizmetleri 
konusunda rehberlik edecek bir Belediyelerin 
Kütüphane ve Arfliv Hizmetleri Politikas› 
gelifltirilmelidir.

2) Belediyeler yasal olarak kütüphane hizmeti vermek
durumundad›rlar. Belediyeler ile ilgili var olan yasalarda
bu konudaki görevlerini daha aç›k ve kesin biçimde
tan›mlayacak yeni düzenlemeler yap›lmal›d›r. 
Gerçeklefltirilecek yasal düzenlemelerle belediyelerin
kütüphane ve arfliv hizmetleri vermekle yükümlü olup
olmad›klar› tart›flma konusu olmaktan ç›kar›lmal›d›r.
Ayr›ca, tüm belediyelerin kendi yönetmeliklerini 
haz›rlamakta yararlanabilecekleri bir Belediyelerin 
Kütüphane ve Arfliv Hizmetleri Yönetmeli¤i Tasla¤› 
da haz›rlanmal›d›r.
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3) ‹lgili Bakanl›kta belediyelerin kütüphane ve arfliv 
hizmetlerinden sorumlu ulusal düzeyde merkezi bir
birim olmal›d›r.

4) Belediye kütüphane ve arfliv hizmetlerinin etkilili¤i 
ve verimlili¤i aç›s›ndan bu hizmetlere yönelik 
uluslararas› standartlara dayal› ve ulusal koflullar› da
dikkate alan standartlar oluflturulmal›d›r.

5) Belediyelerce kurulan kütüphanelere sa¤lanan her 
türlü kayna¤›n uzun süreli kontrolünün ve 
sürdürülebilirli¤inin sa¤lanmas› için kütüphane ve 
arfliv hizmetlerinin belediyelerin yönetsel yap›s› içinde
do¤rudan Kütüphane Müdürlü¤ü biçiminde 
örgütlenerek statüleri güçlendirilmelidir.

6) Belediye kütüphane ve arflivlerinde mutlaka 
profesyonel bilgi ve belge yöneticileri (kütüphaneciler
ve arflivciler) çal›flt›r›lmal›, kütüphanelerin yönetsel 
ve teknik orumlulu¤unda rol almal›d›rlar. Ayr›ca, 
belediye kütüphanelerinin nitelikli profesyonel personel
istihdam etme zorunlulu¤u yasal bir temele de 
kavuflturulmal›d›r.

7) Belediye kütüphanelerinde çal›flanlar için farkl› içerik
ve düzeylerde e¤itimler düzenlenmelidir.

8) Belediyeler kütüphane ve arfliv hizmetleri konusunda
bu alan›n sivil toplum kurulufllar› ve akademik çevreleri
ile iletiflimini art›rmal› ve iflbirli¤ine gitmelidir.

Halk Kütüphaneleri

9) Mevcut yap›s› ile belediyelerin çok büyük bir bölümü
halk kütüphanesi hizmeti vermeye haz›r de¤ildir.

10) Yasal düzenlemeler yap›lmadan halk kütüphanelerinin
belediyelere devri onar›lmaz hata ve kay›plara neden
olacakt›r. Devir gerçeklefltirilecekse öncelikle pilot 
uygulamalar yap›lmal› ve sonuçlar› de¤erlendirilmelidir.

Kültürel Miras, Kent Arflivleri, Kent Belle¤i

11) Belediyeler taraf›ndan planlanacak olan dijital arfliv,
kütüphane ve müzeler için uluslararas› nitelikteki bilgi
sistemleri tercih edilmeli, bu sistemlerde bilgi 
kaynaklar›n›n tan›mlanmas›na yönelik uluslararas› 
standartlar (Dublin Core, EAD, MARC, vb.) kullan›lmal›,
etkin bilgi arama ve eriflim olanaklar› yarat›lmal›d›r.

12) Belediyelerin alan yönetimi uygulamalar› kapsam›nda
kültürel miras ürünlerinin ayr›nt›l› bir flekilde 
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tan›mlanmal›, alt yap›lar› oluflturulmal› ve bu konularda
bilgi yöneticileri, küratörler ve di¤er ilgili birimler ile
iflbirli¤i içinde hareket edilmelidir.

13) Belediye arflivlerinin kurulmas›nda ve oluflturulmas›nda
farkl› ama birbiriyle iliflkili uzmanl›k alanlar›na sahip
kiflilerden oluflan ekipler çal›flmal›d›r.

14) Kent arflivlerinin kurulmas›nda ifllemler ad›m ad›m 
planlanmal› ve derecelendirilmelidir.

15) Kent arflivlerinin hangi belediyeler taraf›ndan 
oluflturulmas› gerekti¤ine hukuksal kurallar 
çerçevesinde karar verilmeli, ortak bir çal›flma plan›
oluflturulmas›na özen gösterilmelidir.

16) Belediyeler kent arflivi kurmak isteyen tüzel kiflilere
ilgili hukuki düzenlemeler çerçevesinde destek 
vermelidir.

17) Kent belle¤i kavram› bütün flehirler için farkl› bir 
de¤eri yans›tmaktad›r. Bu do¤rultuda araflt›rma 
merkezleri ve kent müzelerinin kurulmas›nda ilgili 
bölgenin moza¤ini oluflturan tafllar›n analiz edilmesi
gereklidir.

Dijitallefltirme

18) Belediye kütüphane ve arflivlerinde çal›flan personele
dijitallefltirme ve yeni teknolojiler alan›nda belirli 
aral›klarla hizmet içi e¤itim verilmelidir.

19) Belediye kütüphane ve arflivlerinde gerçeklefltirilecek
dijitallefltirme çal›flmalar›na ait proje flartnamelerine 
ek maddeyle veya esas olarak Bilgi ve Belge Yönetimi
mezunu çal›flt›rma koflulu getirilmelidir.

20) Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde dijitallefltirme
uygulamalar› hakk›nda kuramsal ve uygulamal› dersler
verilmelidir.

Dijital Teknoloji ve Sosyal Medya, Yenilikçi Yaklafl›mlar,
Tematik Kütüphaneler

21) De¤iflen bilgi davran›fllar› kapsam›nda belediyeler 
kütüphane hizmetlerine yönelik sosyal medya 
platformlar›n› daha yo¤un olarak kullanmal›d›r. Bu 
çerçevede sosyal medya araçlar›n›n do¤ru kullan›m›
için sosyal medya pazarlamas› ve politikas› 
oluflturulmaya çal›fl›lmal›d›r.

22) Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin geliflmesi ile birlikte
araflt›rma süreçleri de bu de¤iflimlerden etkilenmifltir.
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Bu çerçevede ortaya ç›kan dijital/kitaps›z 
kütüphanelerin belediyeler arac›l›¤›yla kurulmas› ve
dijital yerlilere uygun hizmetler sa¤lanabilmesi dikkate
al›nmal›d›r.

23) Belediyelerde kütüphane hizmetleri kapsam›nda 
gelifltirilecek olan strateji ve politikalarda “yenilikçilik”,
“yenilikçi hizmet” ve “yenilikçi kurum kültürü” 
kavramlar›na net ifadelerle yer verilmelidir. Yenilikçi
hizmet gelifltirme aflamalar› üzerinde durularak genele
yaymak ad›na model önerisi haz›rlanmal›d›r.

24) Belediye kütüphaneleri geleneksel kütüphane 
hizmetlerinin ötesine geçerek bireylerin yarat›c›l›klar›n›
destekleyen mekanlar haline dönüfltürülmelidir.

25) Tematik kütüphaneler günümüzdeki yo¤un bilgi 
kayna¤› ve bilgi birikiminin aras›nda do¤ru ve gerekli
olan bilgiye ulaflmada önemlidir. Bu ba¤lamda belediye
kütüphanelerinde de tematik kütüphane yaklafl›mlar›
benimsenmelidir.

EBYS, e-Devlet, Arflivler

26) Arflivler tüm kamu kurumlar›nda oldu¤u gibi 
belediyeler aç›s›ndan da hayati öneme sahip birimlerdir.
Bu ba¤lamda yerel yönetimlerde arfliv hizmetlerinin
sürdürülebilirli¤i, etkilili¤i, verimlili¤i ve ça¤a uygun
hizmet sunabilmeleri aç›s›ndan arfliv hizmetlerine 
yönelik teknik, hukuksal ve yasal altyap›lar›n 
oluflturulmas› gerekmektedir. Mevcut arflivcilerin 
hizmet içi e¤itimleri verilmelidir. Yeni istihdamlarda
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunlar› dikkate 
al›nmal›d›r.

27) EBYS uygulamalar› kurumsal yap›ya uygun ve di¤er
bilgi sistemleriyle birlikte çal›flabilecek altyap›ya sahip
olmal›d›r. EBYS uygulamalar›n›n standartlara uygun
olmalar› kurumun gereksinimini karfl›layaca¤› anlam›na
gelmemektedir.  Bu nedenle belediyelerde EBYS’ye
yönelik öncelikle kurumsal gereksinimler 
belirlenmelidir.

28) Belediyelerde EBYS uygulamalar› TS 13298 ve ISO 
27001 standartlar› gibi standartlar ile yasal ve idari 
uygulamalar çerçevesinde gelifltirilmelidir. Belediye 
birimlerinde yer alan ve kal›c› de¤er tafl›yan belgeler
belirlenmeli ve bu belgelerin dijitallefltirilmesi ile ilgili
yol haritas› çizilmelidir.

29) Bilgi ve belge yönetimi içeri¤inin (özellikle SDP, 
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dosyalama, e-devlet) tüm fakültelerde temel dersler
kapsam›na al›nmas› gerekmektedir. Seçmeli ders 
olarak da tüm fakültelerde, özellikle Bilgisayar 
Mühendisli¤i alanlar›nda verilmesi, yaz›l›mc›larla bilgi
belge yöneticileri aras›ndaki iletiflimi güçlendirecektir.
Devlet yap›s›nda e-devlet uygulamalar›nda dahi bilgi
ve belge yönetimi alan›ndaki mezunlar›n istihdam› 
bulunmamaktad›r. Bu alanla ilgili daha üst noktalarda
temsil gerekmektedir.

30) EBYS ve e-Arfliv uygulamalar›n›n yap›land›r›lmas›nda
bir üst kurul ile paydafllar›n bir araya geldi¤i etkin 
bir karar verme sürecinin yürütülmesi gerekmektedir.
TBB, Devlet Arflivleri Genel Müdürlü¤ü ve bu konuda
uzman ilgili üniversite bölümleri ile ilgili politikalar,
çal›flmalar, çal›fltaylar yap›larak özellikle belde ve ilçe
belediyelerinin bu konudaki sorunlar›n›n çözümü için
etkinliklerde bulunulmal›d›r.

31) e-devlet uygulamalar›n›n yeterince yayg›nl›k kazanmas›
için belediye kütüphanelerine önemli görevler 
düflmektedir. Bu kütüphaneler vatandafllar›n bilgiye
eriflimin önündeki engelleri ortadan kald›rmada önemli
roller üstlenebilir, bu flekilde ba¤l› bulunduklar› 
belediyelere de toplumda sayg›nl›k kazand›rabilir.

32) Yerel yönetimlerde özellikle arfliv hizmetlerine yönelik
teknik, hukuksal ve yasal altyap›lar›n oluflturulmas› 
gerekmektedir. Mevcut arflivcilere hizmet içi e¤itim 
verilmelidir. Yeni istihdamlarda Bilgi ve Belge Yönetimi
bölümü mezunlar› dikkate al›nmal›d›r.

Belediye Kütüphanelerinde E¤itim

33) Belediye kütüphaneleri kitap tabanl› hizmetlerin 
ötesine geçerek toplumun yaflam merkezleri haline 
dönüflmelidir. Kütüphane binalar› herkesin kolayca 
eriflebilecekleri yerlerde infla edilmelidir.

34) Belediyeler ve belediye kütüphaneleri çal›flan ve 
yöneticileri yaflam boyu ö¤renmeyi bir hizmet f›rsat›
ve sosyal sorumluluk olarak görmesi gerekir. 
Kütüphaneler yaflam boyu ö¤renme etkinliklerinin 
merkezinde yer almal›d›r. Bu konuda di¤er kurumlarla
iflbirli¤ine aç›k olmalar› beklenir.

35) Belediye kütüphanelerinin tiyatrodan müzi¤e, resme,
dil e¤itimine, do¤a etkinliklerine var›ncaya de¤in 
halk›n gereksinim duydu¤u her alanda her konuya 
yönelik katk›lar sa¤layacak hizmet vermeleri 
gerekmektedir.
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36) Kütüphane kullanma ve okuma al›flkanl›¤›n› yaymak
aç›s›ndan belediye kütüphaneleri iyi düflünülmüfl, 
sürdürülebilirli¤i olan projeler üretmelidir.

37) Okul kütüphanelerinin belediyeler taraf›ndan 
desteklenmesiyle bilgi okuryazarl›¤›, okuma al›flkanl›¤›,
araflt›rma ve ö¤renmeyi ö¤renme alanlar›nda 
gerçeklefltirilecek ortak projelerin özellikle gençler 
ve çocuklar üzerinde olumlu etkileri olacakt›r.

38) Belediyelerin kütüphane oryantasyon programlar› 
kapsam›nda düzenlenen etkinlikler kütüphane kullan›m
oranlar›nda art›fllar sa¤layaca¤› gibi kütüphaneleri 
etkin kullan›lan araflt›rma mekanlar› haline de 
getirecektir.

39) Ülkemizde genel olarak çocuk kütüphaneleri ile ilgili
sorunlar bulunmaktad›r. Özellikle büyükflehir 
belediyeleri d›fl›ndaki belediyelerin bu konuda büyük
eksiklikleri bulunmaktad›r. Belediyelerin çocuk 
kütüphaneleri konusunda da gerekli çal›flmalar› 
yapmalar› ve çocuk kütüphanelerinin art›r›lmas› 
gerekmektedir.

40) Belediye kütüphanecilerine sözlü tarih seminerleri 
verilmelidir.

41) Belediye kütüphanelerinde bulunan sözlü tarih 
kaynaklar›na yönelik eriflim mekanizmalar› kurulmal›d›r.
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