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Öz
Bu bildiride, kütüphane ve arﬂiv hizmetleri kültür kavram›ndan 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, kültürkütüphane 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. Dolay›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 yararlanmalar›n› sa¤lar, bunu teﬂvik eder.
• Küreselleﬂmenin tekleﬂtirici kültürel etkisine/egemenli¤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.*
* Bu veriler Herkes için Kütüphane Projesi’nde elde edilmiﬂ ve bizimle Proje baﬂkan› Mehmet Emin Küçük
taraf›ndan paylaﬂ›lm›ﬂt›r.
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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
* Bu veriler Herkes için Kütüphane Projesi’nde elde edilmiﬂ ve bizimle Proje baﬂkan› Mehmet Emin Küçük
taraf›ndan paylaﬂ›lm›ﬂt›r.
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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 ticaretin 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¤lamak, 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.
43

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.

45

Kaynakça
Belediye Kanunu. (2005). T.C. Resmi Gazete, 25874, 13
Temmuz 2005.
Büyükﬂehir Belediyesi Kanunu. (2004). T.C. Resmi Gazete,
25531, 23 Temmuz 2004.
‹stanbul Kültür Sanat Vakf› (2016). Yerel yönetimler için
kültürel planlama: ﬁubat 2016. ‹stanbul: ‹stanbul Kültür
Sanat Vakf›.
UNESCO. (2004). Birleﬂmiﬂ kentler ve yerel yönetimler-kültür
komitesi kültür için gündem 21. Barselona: UNESCO.
Ertürk, E. (Deri). (2011). Yerel kültür politikalar› el kitab›:
Ad›mlar, araçlar ve örnekler. ‹stanbul: Bilgi Üniversitesi

46

