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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.
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
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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
kütüphaneleri ve halk kütüphanelerinin 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. 326327). 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 eTicaret 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 kaynaklar›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 ürünlerine 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 ﬂifac›n›n kay›tlar›n› anlaman›z›n anahtar› olabilir.
3. Toplulu¤un ihtiyaçlar› do¤rultusunda güvenli bir
buluﬂma noktas› olarak kamu hizmeti veren kütüphaneler 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.
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 %76’s›
kütüphanelerin kendileri
ve aileleri için önemli
oldu¤unu
söylemektedir.

Halk›n %97’si
çocuklara ve yetiﬂkinlere
e¤itim programlar›
sunman›n kütüphaneler
için önemli oldu¤unu
söylemektedir.

Genç Amerikal›lar›n
okumay› sevdikleri ve
bir önceki y›l ortalama
13 kitap okuduklar›
söylenmektedir.

Halk›n %81’i baﬂka
bir yerde bulmakta
zorland›klar› faydal› hizmeti
kütüphanelerin sa¤lad›¤›n›
söylemektedir.
Halk›n %77’si
kütüphanelerde bilgisayar
ve internet eriﬂimini
sa¤laman›n çok önemli
oldu¤unu söylemektedir.

Halk›n %94’ü
kütüphanelerin bir
toplulu¤un hayat kalitesini
art›rd›¤›n› söylemektedir.

Halk›n %75’i
kütüphanelerin oturmak,
okumak ve ders çal›ﬂmak
için güvenilir bir yer
olarak önemli oldu¤unu
söylemektedir.

Halk›n %80’ninden
fazlas› kütüphanelerin
e¤itim çözümlerinin bir
parças› olmas› gerekti¤ini
söylemektedir.

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)

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.
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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 sosyoekonomik 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)
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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.

ﬁekil 3. BM Uluslararas› Telekomünikasyon Ajans› Bilgi Toplumu Ölçme
Raporu, 2015 Bilgi Teknolojisi Geliﬂim Endeksi: Küresel 166 Ekonomi
(Kaynak: ITU, 2015, s. 24)

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.

ﬁekil 4. Dünya Ekonomik Forumu 2015 A¤a Haz›rl›kl› Olma Endeksi: Küresel
143 Ekonomi (Kaynak: WEF, 2015, ss. 8, 249)

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.
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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› (20032004) “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 hizmetlerini
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.

ﬁekil 5. ABD, Birleﬂik Krall›k ve Türkiye’deki Halk Kütüphanelerinin Toplam
Nüfusa Oran› (Kaynak: Worldometters, 2016)

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
iliﬂkilerinin 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).
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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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