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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.
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
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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).

80

ﬁekil 1. New York Halk Kütüphanesi

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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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.

ﬁekil 2. Kansas Halk Kütüphanesi
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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).

ﬁekil 3. Neukirchen-Vluyn Semt Kütüphanesi

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).

ﬁekil 4. Stockholm Metrosu

‹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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ﬁekil 5. ‹sveç Hultsfred Kütüphanesi

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).

ﬁekil 6. Danimarka Kopenhag Halk Kütüphanesi
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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).

ﬁekil 7. Danimarka’da Menneske Bibliotek = ‹nsan Kütüphanesi

ﬁekil 8. Danimarka’da Menneske Bibliotek Yaﬂayan Kütüphane
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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).

ﬁekil 9. Danimarka’da Metropol Al›ﬂveriﬂ Merkezi Kütüphanesi

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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