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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.
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
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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.185186).
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 edilmiﬂtir.
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.

ﬁekil 1. Kastamonu Belediyesi binas›
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ﬁekil 2. Kastamonu Belediye Kütüphanesi

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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