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Öz
Arﬂivlere iliﬂkin temel grupland›rmada dikkate al›nmas›
gereken unsurlar ba¤lam›nda materyalin taﬂ›d›¤› arﬂivsel
de¤er ya da de¤erler belirleyici olmaktad›r. Yaln›zca kiﬂi ya
da ailelere ait özel bilgi ve belgeler olarak alg›lanan özel
arﬂivlerin sahip oldu¤u arﬂivsel ve iliﬂkisel de¤erler do¤ru
de¤erlendirildi¤inde kamuyu ilgilendiren ya da kamu
belgelerini tamamlayan birtak›m ayd›nlatmalar içerdi¤i
yads›namaz bir gerçektir. Yerel yönetimlerdeki mevcut
materyalin ve söz konusu yönetimin görev ve sorumluluk
alan›ndan edinilmesi gereken potansiyel materyalin arﬂivsel
de¤erlerinin tam/do¤ru tespiti mevcut arﬂivde idari ve özel
(kültürel) arﬂiv ayr›m›n›n yap›lmas›na imkân tan›yacakt›r.
Yerel yönetimlerin kültürel faaliyetlerinin yap›land›r›lmas›nda
özel arﬂiv materyali idari/kamu arﬂivi materyali kadar önemli
rol oynayabilir. Yerel yönetimler için ülkemizde yeterli kanuni
dayana¤› henüz oluﬂmam›ﬂ olan özel arﬂiv materyalinin
tespiti, sa¤lanmas› ve hizmete sunulmas› faaliyetlerinin do¤ru
biçimde yönetilmesi halk›n aidiyet duygusu, kültürel
faaliyetlere etkin kat›l›m› ve belge ya da bellek kayb›n›n
önlenmesi aç›s›ndan oldukça önem taﬂ›maktad›r. Zira özel
arﬂiv belgeleri taﬂ›d›klar› kültürel, sosyal, maddi, manevi,
antik ve kendine özgü de¤erleri itibariyle bölge halk›n› birçok
konuda ayd›nlatabilme özelli¤ine sahip olabilir. ‹nsanlar›n
yaﬂad›klar› ya da do¤up büyüdükleri bölge ve mekânlara
dair sahip olduklar› bilgi ve belgeleri sergilemek, devretmek
ya da satabilmek için baﬂvuracaklar› bir birimin eksikli¤i
birçok önemli bilgi ve belgenin zamanla yitirilmesi sonucunu
do¤urmuﬂtur. Devlet Arﬂivleri Genel Müdürlü¤ü ise ancak
ülkemizde kamu kurumlar›n›n belgelerini devretti¤i bir
merkezi kurum olmaktan öteye gidememiﬂtir. Bu durumda
en küçük idari birimden büyükﬂehirlere kadar uzanan geniﬂ
bir yelpazede görev ve sorumluluk üstlenen yerel yönetimlerin
ülke çap›nda özel arﬂivlerimize iliﬂkin birtak›m faaliyetlerde
bulunmas› önem arz etmektedir. Bildiride, yerel yönetimlerde
y›llard›r göz ard› edilmiﬂ ya da yararlar› fark edilememiﬂ
özel arﬂivlerin varl›¤› ve etkin kullan›m› konusunda aç›klay›c›
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bilgiler verilerek yerel yönetimlerin bu konuda yapmas›
gereken faaliyetlere de¤inilecektir.
Anahtar Kelimeler: Özel arﬂivler, yerel yönetimler, arﬂivsel
de¤er, belediyeler
Giriﬂ
Yerel yönetim, s›n›rlar› belli bir co¤rafyada yaﬂayan insanlar›n
ortak ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamas› ve genel refah› sa¤lamas›
amac›yla kurulmuﬂ, karar organlar› seçimle iﬂ baﬂ›na gelen
tüzel kiﬂileridir. Türkiye yerel yönetimleri 1876 Anayasas› ile
hukuki boyut kazanm›ﬂ, 1921, 1924, 1961 ve 1982
Anayasalar›nda da yer alm›ﬂt›r. Yerel yönetim, ulusal s›n›rlar
içerisindeki de¤iﬂik büyüklüklerdeki topluluklarda yaﬂayan
insanlar›n, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karﬂ›lamak
amac›yla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluﬂturulmuﬂ
olan anayasal kuruluﬂlard›r. Yerel yönetim kuruluﬂlar› ise;
il özel idaresi, belediye idaresi, köy idaresi olarak karﬂ›m›za
ç›kar. Yerel yönetim birimlerinin hangi ölçe¤inde olursa
olsun, sorumlu oldu¤u ilin, ilçenin, köyün ya da mahallenin
kültürel, tarihi ve sanatsal dokusunu koruma halk aras›nda
hemﬂehrilik ba¤lam›nda da olsa kendi öz de¤erlerini koruyarak
aidiyet duygusunu güçlendirme gibi görevleri oldu¤u dikkati
çekmektedir (Ekinci, 2016; 5393 say›l› Belediye Kanunu,
2005).
Yerel yönetimlerin idari görev ve sorumluluklar› çerçevesinde
yürüttü¤ü faaliyetler sonucu üretilen ya da kuruma al›nan
belgeler söz konusu yönetimin idari arﬂiv belgelerini
oluﬂturmaktad›r. Tek potada eritilmeye çal›ﬂan “arﬂiv” kavram›;
idari ve kültürel arﬂiv belgelerin ayr›m›n› yaparken kurumlar›n
özel arﬂiv alg›s›n› köreltmekte bunun yan› s›ra uzman kiﬂiler
taraf›ndan yürütülmesi gereken iki farkl› arﬂiv faaliyetinin
birbirine kar›ﬂmas›na neden olmaktad›r. Bu nedenle yerel
yönetimlerde “özel arﬂiv nedir?”, “idari arﬂivle olan iliﬂkisi
nedir?”, “kültürel ve sosyal etkinliklerde özel arﬂivlerden nas›l
faydalan›l›r?”, “özel arﬂivler yerel yönetimlerin halkla olan
iliﬂkisinde nas›l rol oynar?”, “yerel yönetimler özel arﬂiv birimi
oluﬂturmal› m›d›r?”, “yerel yönetimlerin özel arﬂiv faaliyetleri
nas›l yap›land›r›labilir?” gibi bir dizi soruya cevap aranmal›d›r.
Bu sorular›n cevaplar›n›n aranmas›nda konuyla ilgilenen
kurum ve kuruluﬂlar aç›s›ndan özel arﬂiv ve arﬂivsel de¤er
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kavramlar›n›n do¤ru anlaﬂ›lmas› oldukça önem taﬂ›maktad›r.
Özel arﬂiv kavram›n› hukuken kamuya ait olmayan, kamunun
denetim ve incelemesine aç›k olmayan arﬂiv türü olarak
tan›mlamak mümkün olsa da uluslararas› düzeyde kabul
edilmiﬂ temel bir aç›klamay› bulmak mümkün olamamaktad›r.
Çünkü bu kavram ülkelerin sosyal ve siyasi yap›s›na göre
farkl›l›k gösterebilmektedir. Özel kuruluﬂlar›n ya da sermayenin
devletin üretim ve yönetiminde etkin bir konuma gelmesiyle
özel arﬂivlerin tan›mlanmas› önem kazand›¤› ve birçok dünya
ülkesi arﬂiv mevzuatlar›nda bu konuda yeni düzenlemeler
yapmak zorunda kald›klar› bir gerçektir (Rukanc›, 2011, s.55).
Di¤er taraftan bir arﬂiv materyali; yönetsel, kan›tsal, mali,
tarihi, entelektüel, kültürel, antik, kendine özgü (manevi),
yasal ve parasal (maddi) de¤er taﬂ›yabilir. Burada say›lan her
bir kullan›m de¤eri ya da bunlar›n tümü belgenin arﬂivsel
de¤eri (archival value) olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r (ODLIS…,
2016; Arﬂivcilik Terimleri…, 1995, s.7). Bir belgeyi ya da
belge grubunu arﬂivsel de¤erin bileﬂenleri çerçevesinde ele
al›p de¤erlendiren arﬂiv uzman› veya uzmanlardan oluﬂan
komisyon belgenin imhas›na, süreli ya da süresiz korunmas›na
karar verecektir. Bir baﬂka deyiﬂle arﬂiv belgeleri arﬂivsel
de¤er kapsam›nda ele al›nan en az bir de¤erinden dolay›
saklanmaktad›r. Bu kavram, özel arﬂiv belgelerinin hem idari,
resmi belgelerle iliﬂkisi hem de kendi müstakil de¤erlerini
tespit etmemizde bize rehberlik etmektedir. Özel arﬂivlerin
önemini daha iyi anlayabilmek için yak›n geçmiﬂte medyaya
yans›yan birkaç haberi paylaﬂmakta yarar görüyorum.
Özel Arﬂiv Materyalinin De¤eri
Özel Arﬂiv ile ilgili medyaya yans›yan haberlerden birkaç
ak›lda kal›c› örnek:

ﬁekil 1. Özel Arﬂiv Materyaline ‹liﬂkin Örnek Haber
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28.06.2009 tarihli Hürriyet gazetesinde “Mektuplar›n›n sat›ﬂ›na
5 y›l hapis istendi” baﬂl›kl› Özden Atik taraf›ndan yap›lan
haberde Mustafa Kemal Atatürk ile Latife Han›m aras›ndaki
yedi mektubun müzayedede sat›ﬂa ç›kar›lmas› ile ilgili bir
soruﬂturma baﬂlat›ld›¤› zira Mustafa Kemal Atatürk’ün ﬂahsi
belgelerinin Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu
ile koruma alt›nda oldu¤undan bahsetmektedir (Atik, 2009).
Burada sorulmas› gereken soru; “Türkiye Cumhuriyeti’nde
özel eﬂyalar› ve arﬂivi kanunla koruma alt›na al›nmas› gereken
yegâne kiﬂi ya da aile Gazi Mustafa Kemal Atatürk müdür?”
Türkiye çap›nda yerel yönetimler bazl› düﬂündü¤ümüzde
her yönetim sorumlu oldu¤u çevre ile ilgili özellikle devlet
kademesinde önemli görevler üstlenmiﬂ ya da sosyal, siyasi,
sanatsal, bilimsel katk›lar›yla ön plana ç›km›ﬂ kiﬂi ve ailelerin
özel arﬂivleri ile ilgili hangi tür çal›ﬂmalar yürütmektedir?

ﬁekil 2. Özel Arﬂiv Materyaline ‹liﬂkin Örnek Haberler

14.06.2015 tarihli Habertürk ve 12.06.2015 tarihli Cumhuriyet
gazetelerinde ise Nobel Ödüllü Alman fizikçi Albert Einstein’›n
27 adet mektubunun Los Angeles kentindeki aç›k art›rmada
420 bin dolara sat›ld›¤›ndan bahsetmektedir.

ﬁekil 3. Özel Arﬂiv Materyaline ‹liﬂkin Örnek Haber
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2 ﬁubat 2012 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde; dünyaca ünlü film
yönetmeni Steven Spielberg’in 7 Oscar ödüllü “Schindler’in
Listesi” filmine de kaynakl›k eden arﬂivini Londra Üniversitesi
Soyk›r›m Araﬂt›rmalar› Merkezi’ne ba¤›ﬂlad›¤›n› konu alan
haber özel arﬂivlerin sahipleri taraf›ndan yap›lan ba¤›ﬂa çarp›c›
bir örnek olarak gösterilebilir.

ﬁekil 4. Özel Arﬂiv Materyali Örne¤i

Yine yak›n tarihte “Harry Potter’›n yazar› J.K. Rowling’in
üzerinde eseri yazd›¤› ahﬂap sandalyenin New York’taki
müzayede de 400 bin dolara sat›ld›¤›” haberi görsel medyadan
duyurulmuﬂtur. Bu haberler özel arﬂiv belgelerinin ulaﬂabilece¤i
maddi de¤ere çarp›c› örnekler olarak verilebilir.

ﬁekil 5. Özel Arﬂiv Materyaline ‹liﬂkin Örnek Habere ‹le ‹lgili Foto¤raflar
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ﬁekil 6. Özel Arﬂiv Materyaline ‹liﬂkin Örnek Haber

26 Nisan 2016 tarihli Hürriyet gazetesi haberinde Kraliçe'nin
aﬂk mektubuna 60 bin TL.
‹ngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eﬂi Prens Philip'e evlenmeden
önce yazd›¤› aﬂk mektubunun yap›lan aç›k art›rmada 14 bin
400 sterlin'e (yaklaﬂ›k 60 bin TL) al›c› buldu¤unu yazarken;25
Nisan 2016 Sabah gazetesi haberi, Titanik biletine 15 bin
sterlin (61 bin 557 TL) baﬂl›¤›yla Caharlotte Irwin (Titanik’i
inﬂa eden Harland&Wolff ﬂirketin sekreteri)’e ait Titanik’in
aç›l›ﬂ›VIP bileti koçan› 15 bin sterlin’e sat›ld›¤›ndan
bahsetmektedir.
Ayr›ca bugün sahip oldu¤umuz baz› özel arﬂiv materyalinin
gelecekte ne kadar de¤erli ve önemli olabilece¤i konusunda
“zaman okuyuculu¤u” faaliyeti özel arﬂiv belgelerinin seçimi
ve yönetiminde oldukça önem taﬂ›maktad›r.
‹dari ya da resmi nitelikteki kamu arﬂiv belgelerinde arﬂivsel
de¤er tespiti yönetsel ve kan›tsal de¤er üzerinde yo¤unlaﬂ›rken
özel arﬂiv belgelerinde bunlar antik, kendine özgü, kültürel,
bilimsel, tarihi de¤erler olarak karﬂ›l›k bulmaktad›r. Ayr›ca
her iki tür arﬂiv materyali aras›ndaki kurulacak organik ba¤lar
herhangi bir olay, yer, eser ve kiﬂi hakk›nda tamamlay›c›
unsurlar olarak karﬂ›m›za ç›kaca¤›ndan arﬂivin temel
fonksiyonu olan “gerçeklerin hat›rlat›lmas› ve kan›tlanmas›”
iﬂlevini her iki arﬂiv materyali ile birlikte yerine
getirebileceklerdir. Bu durumda yerel yönetimler kendi
sorumluluk alanlar› ile ilgili geçmiﬂteki tüm ya da tam bilgilere
eriﬂimde özel arﬂiv belgelerini de hesaba katmak
durumundad›rlar.
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Victoria Belediye Arﬂivi
Yerel yönetimler kendileri ile ilgili özel arﬂiv materyalinin
seçimi konusunda kuﬂkusuz oldukça seçici davranmak
zorundad›r. ‹l, ilçe, semt, belde, köy, mahalle gibi her ölçekte
faaliyet gösteren bu idari birimler içinde bulunduklar› çevre
ve idari yap›n›n geçmiﬂi ve gelecekteki faaliyetlerine yönelik
hedef kullan›c›lar›n› tespit etmek için bir analiz çal›ﬂmas›
yapmal›d›r.
Bu konuyla ilgili Kanada’n›n Victoria ﬂehri belediyesinin
hedef kullan›c› tespiti ve arﬂiv faaliyetleri bize ›ﬂ›k tutabilir:
Belediye arﬂivleri s›k s›k bilgi edinme hakk› alt›nda, belirli
eriﬂim haklar›na sahip olan ya da uygulad›¤›n›z kamu
programlar› tarihine ilgi duyan halk taraf›ndan kullan›l›yor
olabilir. Kamu yönetimi, tarih, sa¤l›k ve sosyal politika
ö¤rencileri, tüm kay›tlardaki çal›ﬂmalar› için de¤erli bilgiler
bulabilirler. Soy bilimciler de belediye kay›tlar›nda bulunan
bilgilerin hevesli araﬂt›rmac›lar› olarak bulunmaktad›r. Bunlar›n
yan› s›ra di¤er araﬂt›rmac› gruplar›:
• Belediyenin resmi tarihini yazan tarihçiler,
• Bölgenizde yeni bir yaz› dizisi için arka plan
araﬂt›rmas› yapan yazarlar,
• Belediye refah programlar› üzerine çal›ﬂmalar
yürüten akademisyenler,
• Eski bir çal›ﬂan ya da kent sakini hakk›nda biyografi
yazanlar,
• Yerel iﬂ birlikleri için miras planlama belgeleri
haz›rlayan mimari tarihçiler,
• Arazi parseli üzerinde çevresel araﬂt›rmalar yapan
çevreciler ve ﬂehir planlamac›lar›ndan oluﬂabilir
(Municipal Archives…, 2001).
Bir belediye faaliyetlerinin tarihsel kayd›n› tutmak istiyorsa,
o bölgenin büyüme ve geliﬂmesi için bir ﬂekilde katk›da
bulunmuﬂ di¤er kuruluﬂlar, iﬂletmeler ve bireylerin kay›tlar›n›
korumak gereklidir. Toplumda ileri gelen bireyler de belediye
arﬂivleri kay›tlar›na katk›da bulunmalar› için ikna edilebilirler.
‹ﬂ dünyas› liderleri, yerel politikac›lar, ya da "önemli /s›ra
d›ﬂ› kiﬂilikler" taraf›ndan oluﬂturulan kay›tlar arﬂivi daha
zengin k›lacakt›r.
“Belgesel kan›t olmadan geçmiﬂiniz olamaz.” Biyografi
yazarlar›, yazarlar, tarihçiler, kamu yöneticileri, planlamac›lar,
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soy bilimciler, sosyologlar, bilim adamlar›, ekonomistler ve
di¤erleri, geçmiﬂi analiz etmek ve bugünü anlamak ve
gelece¤e haz›rlanmak için arﬂiv belgelerini kullan›rlar. Bu
ba¤lamda belediyenin anlatmaya de¤er hikâyesinin korunmas›
gereklidir. Arﬂivlerin görevleri, belediye meclisi taraf›ndan
kabul edilen bir yönetmelik ﬂeklinde belirtilmelidir. Bu
yönetmelikte, belediye hiyerarﬂisinde arﬂivlere bir yer
verilmelidir ve arﬂivlerin amac› veya misyonu ortaya
koyulmal›d›r. Örne¤in, Victoria ﬁehir Arﬂivleri için 22 Kas›m
1990 y›l›nda aﬂa¤›daki talimat haz›rlanm›ﬂt›r:
Victoria ﬁehri Arﬂivlerinin amac›, arﬂiv materyallerini, sivil ve
özel belge formunda, Victoria ﬁehrinin tarihini belgelemek
için tan›mlamak, sa¤lamak, korumak ve eriﬂilebilir hale
getirmektir. Bu talimat›n özel arﬂivlerle ve arﬂiv toplum iliﬂkisi
ile ilgili bölümlerinde yer alan maddeler:
• Victoria ﬁehrinin tarihini ve geliﬂimini belgeleyen
özel veya devlete ait olmayan belgeler, ayn› zamanda
arﬂivler taraf›ndan elde edilir ve korunur. Özel
belgeler seçilmiﬂ kamu devlet adamlar›, bunlar›n
ﬂehrin yönetimi ile iliﬂkili kurullar› ve komisyonlar›
ve bunlar›n di¤er organizasyonlar›na ve bireylerine
iliﬂkin detayl› tarihi (hikâyeyi) içermektedir.
• Arﬂivler kamu kuruluﬂu oldu¤u için bütün araﬂt›rmac›
s›n›flar›na aç›k ve eﬂit olarak eriﬂilebilirdir. Arﬂiv
materyalleri arﬂiv uygulamalar›, uygun kaynaklar,
herhangi yasal veya etik zorunluklar ve malzemenin
fiziksel bütünlü¤ü koﬂullar›na ba¤l› olarak,
araﬂt›rmaya uygun durumda olacakt›r.
• Arﬂivler, di¤er miras kuruluﬂlar› ve arﬂiv kurumlar›
ile sat›n alma ve arﬂiv kay›tlar› ve iﬂbirli¤i sunumu
ile daha büyük bir fark›ndal›k yaratmak ve Victoria
City miras›n› teﬂvik etmek için çabalamaktad›r
(Municipal Archives…, 2001).
“Arﬂiv kay›tlar› kullan›ld›klar› zaman de¤erlidir.” Bir belediye
toplumdan izole de¤ildir. Arﬂiv kay›tlar›n› araﬂt›rma için
elveriﬂli yaparak, belediyeler iyi yurttaﬂl›k örne¤i göstermekte
ve toplumun kendisini anlamas›na katk›da bulunmaktad›r.
Toplumun belgesel miras›n›n korunmas› ve saklanmas›
belediye profilini yükseltmek ve bütçesinin ak›ll›ca harcand›¤›n›
vergi mükelleflerine göstermek için iyi bir yoldur. Bir yönetim
vergi mükelleflerine karﬂ› sorumludur ve arﬂiv kay›tlar›na
eriﬂim sunulmas› yönetimin kamu imaj›n› geliﬂtirir (Municipal
Archives…, 2001).
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Arﬂivcilikte ileri ülkelerden biri olan Kanada’n›n ﬂehir
belediyesinin özel arﬂiv alg›s› ve söz konusu belgelerin
kültürel miras kapsam›nda de¤erlendirilmesine yönelik bak›ﬂ
aç›s› ve uygulamalar› ülkemizde da¤›n›k biçimde yürütülen
yerel yönetimlerde arﬂivcilik faaliyetlerine örnek olarak
gösterilebilir.
Özel Arﬂiv Ekibi (The National Archives)
Unutulmamal›d›r ki, özel arﬂiv belgelerinin tespiti ve
de¤erlendirilmesine yönelik yerel yönetimlerdeki giriﬂimlerde
belgelerin seçiminden hizmete sunulmas›na kadar olan süreçte
yönetimin özel arﬂiv sahipleriyle temas›, onlar› bilgilendirmesi,
ikna çabalar› ve protokollerin iﬂleme konulmas›ndaki süreçlerde
izlenen yöntem oldukça önem taﬂ›maktad›r. Bu konuyla ilgili
olarak ‹ngiltere’de Ulusal Arﬂiv (The National Archives)
bünyesinde faaliyet gösteren özel arﬂiv ekibinin (private
archives team) yaklaﬂ›m ve yöntemleri bize fikir verebilir.
Özel Arﬂiv Ekibi’nin arﬂiv sahipleriyle olan temas› ve iliﬂkileri
aﬂa¤›daki baﬂl›klar alt›nda nitelenmiﬂtir:
Tavsiyelerin Niteli¤i: Bizler kamu müfettiﬂleri de¤iliz! vurgusu
önemlidir. Ancak davet ile tavsiye verilir, teﬂvik edilir ve
karﬂ›laﬂ›labilecek her türlü risk tespit edilir.
• Tavsiyeler arﬂiv sahibinedir ve onlar›n menfaatleri
önceliklidir;
• Tavsiyelerimizde gizlilik esast›r;
• Her bir arﬂiv sahibinin bireysel ﬂartlar›na odaklan›l›r;
• Ücretsizdir ve zorunluluk getirmez. Verilemeyecek
tek hizmet arﬂivlerin ticari de¤erleridir.
Ziyaretler genellikle bir davet üzerine yap›l›r. Bir ziyareti
genellikle dermenin özet tan›m›n›, mevcut korunma durumunu,
depolama tesislerinin yeterlili¤ini ve talep edilirse uygun
eriﬂim düzenlemeleri ile gerekti¤inde de¤iﬂiklik önerilerini
de içeren yaz›l› bir tavsiye mektubu takip etmektedir.
Kaç›n›lmaz olarak ziyaretlerde seçici olunmas› gerekmektedir
ve daha çok risk alt›nda, stratejik konularla karﬂ› karﬂ›ya olan
veya hakk›nda çok az ﬂey bilinen dermelere odaklan›lmaya
çal›ﬂ›l›r.
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Özel arﬂiv ziyaretini gerçekleﬂtirilirken:
• Gördü¤ümüz materyalin ve arﬂiv sahibi ya da
temsilcisi ile gerçekleﬂtirdi¤imiz görüﬂme ve
konuﬂmalar›n gizlili¤ine özen gösterilir.
• Örne¤in belge hakk›nda not al›rken tükenmez
kalem yerine kurﬂun kalem ya da laptop kullanmak
gibi materyale büyük bir özenle yaklaﬂ›l›r.
• Arﬂiv belgeleri bulundu¤u düzende b›rak›l›r. Rutubet
nedeni ile risk alt›nda iseler al›nmas› gereken özel
tedbiri aç›klan›r, ancak karar› arﬂiv sahibine b›rak›l›r.
• Ziyaretin sonunda arﬂiv sahibi ile tavsiye oluﬂturmak,
kapsayaca¤› konular ve tavsiyelerin verilme zaman›
konusunda bir görüﬂ birli¤ine var›l›r (Gale, 2016).
Tavsiyelerin içerdi¤i konular: Tavsiye niteli¤indeki bir ziyaret
aﬂa¤›daki konular›n tümünü ya da baz›lar›n› içerebilir;
•
•
•
•
•

Özet tan›m ve araﬂt›rmalar
Depo düzenlemeleri
Dermenin korunmas›
Eriﬂim
Arﬂivlerin emanete verilmesi ya da ba¤›ﬂlanmas›

Tavsiyelerde genellikle ﬂartlar›na, kaynaklar›na ve vermek
istedikleri izinlere göre bir arﬂiv sahibinin dermelerini nas›l
en iyi ﬂekilde koruyaca¤› ve geliﬂtirece¤i üzerine planlama
yaparken destek sa¤layacak bir çerçeve çizilir. Bireysel
ihtiyaçlar ve istekler do¤rultusunda ﬂekillenen tavsiyeler
verilmesi hedeflenir. Arﬂiv materyallerine özen gösterilirken
bilgi sahibi olarak karar verilmesi amaçlanmaktad›r (Gale,
2016).
Sonuç
Gerek görsel ve yaz›l› medya haberleri gerekse yurt d›ﬂ›ndaki
uygulamalar özel arﬂivlerin tespiti ve de¤erlendirilmesi
noktas›nda ülke çap›nda bir duyarl›l›k gereksinimini ortaya
koymaktad›r. Ancak bundan daha önemlisi ülkemiz
vatandaﬂlar›nda “arﬂiv bilinci ya da kay›t tutma bilinci”
konular›nda uyar›c› yay›nlar›n yap›lmas› (kamu spotu gibi)
sahip olduklar› ya da olabilecekleri her tür arﬂiv materyalinin
gelecekte toplumun haf›zas›na katk› sa¤layabilece¤i
düﬂüncesinin yerleﬂtirilmesidir.
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Ülkemiz arﬂivlerinin Devlet Arﬂivleri Genel Müdürlü¤ü
marifetiyle tek merkezden idare edilmesinin olanaks›zl›¤›
art›k tart›ﬂma konusu olmaktan bile ç›km›ﬂ durumdad›r.
Burada yap›lmas› gereken yerel yönetimlerin adeta durumdan
vazife ç›kararak kendi sorumluluk alanlar›ndaki bölgelerdeki
özel arﬂiv sahipleriyle iletiﬂime geçerek en az›ndan tespit
çal›ﬂmalar› baﬂlatmalar› gerekir. Tespit çal›ﬂmalar›nda izlenmesi
gereken yöntem öncelikle özel arﬂiv sahipleri için haz›rlanacak
devir-teslim, ba¤›ﬂ, sat›n alma ve gözetim opsiyonlar›n› da
içeren bir protokolün haz›rlanmas›d›r. Haz›rlanacak bu
protokolün ana temas› ve hedefi özel arﬂiv sahiplerine tavsiye
ve destek niteli¤inde olmal›d›r ki arﬂiv sahiplerinin sahip
olduklar› belgelere devlet taraf›ndan el konulaca¤› hissine
kap›lmas› önlenebilsin. Ayr›ca günümüzde özel arﬂiv sahipleri
arﬂiv belgelerinin içeri¤i, kapsam› ve de¤eri konusunda
yard›m alabilecekleri bir devlet biriminden yoksun olduklar›
için bu alan› bir sektör haline getirmiﬂ baz› belge simsarlar›
taraf›ndan yanl›ﬂ yönlendirilmekte bu ﬂekilde birçok bilgi ve
belge ticari meta olarak piyasada sat›ﬂa sunulabilmektedir.
Tüm bu olumsuzluklara son verebilmek için devlet, kamu
yarar›na kullan›labilecek devletin ve toplumun belle¤ine
katk› sa¤layabilecek arﬂiv belgelerini özel ya da resmi ayr›m›
yapmadan kontrol alt›na alabilme faaliyetini yasal bir çerçevede
yürütebilmelidir. Bu konu haz›rl›klar›na tekrar baﬂlanan Milli
Arﬂiv Kanunu’nda yerini alarak yerel yönetimlerin bu alandaki
giriﬂimleri yasal bir deste¤e ve dayana¤a kavuﬂturulmal›d›r.
Teﬂekkür
Bu çal›ﬂman›n haz›rlanmas›nda özel arﬂivinden yararland›¤›m
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Belediye Kütüphanelerinde Dijital
Teknoloji ve Sosyal Medya Kullan›m›
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Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, tcakmak@hacettepe.edu.tr

Araﬂ. Gör. ﬁahika Ero¤lu
Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, sahikaeroglu@hacettepe.edu.tr

Öz
Kurumlar hizmet kalitelerini geliﬂtirmek, kullan›c›
beklentilerini karﬂ›lamak gibi amaçlarla dijital teknolojilerden
ve sosyal medya platformlar›ndan yararlanmakta; bu platform
ve teknolojilere yat›r›m yapmaktad›r. Bu durum da
kurumlar›n kullan›c› etkileﬂiminde dijital teknolojileri ve
sosyal medya kanallar›n› önemsediklerini göstermektedir.
Bilgi hizmetleri sunarak kullan›c›larla etkileﬂimde bulunan
kurumlardan biri olan kütüphanelerin de dijital teknoloji
ve sosyal medya kullan›mlar›n›n giderek artt›¤› bilinmektedir.
Bu kapsamda çal›ﬂmam›zda Türkiye’de belediye
kütüphanelerinin sosyal medya ve dijital teknoloji kullan›m
durumlar›n›n betimlenmesi amaçlanm›ﬂt›r. Belirlenen amaç
do¤rultusunda çal›ﬂmam›z, alan yaz›ndaki birçok çal›ﬂmada
en s›k kullan›lan sosyal medya arac› olarak gösterilen
Facebook platformunu kullanan belediye kütüphaneleri
s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Bu çerçevede Türkiye’de bir k›sm›n›n aktif
olarak hizmet vermedi¤i toplamda 56 ilde bulunan Belediye
kütüphanelerinin 23’ünün Facebook platformunda resmi
hesab› oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Belirlenen bu kütüphanelerin
dijital teknoloji ve sosyal medya kullan›mlar›n› betimleyebilmek
için aç›k uçlu, beﬂli Likert ölçekli ve çoktan seçmeli sorular›n
bulundu¤u 22 sorudan oluﬂan bir anket ile veri toplanm›ﬂt›r.
Toplanan veriler, tan›mlay›c› istatistiklerle sunularak
Türkiye’deki belediye kütüphanelerinin genel durumu
yans›t›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma sonuçlar›nda ise dijital teknoloji ve
sosyal medya kullan›m›n›n belediye kütüphaneleri aç›s›ndan
sa¤lad›¤› avantajlar tart›ﬂ›larak, Türkiye’deki uygulamalar›n
iyileﬂtirilmesine yönelik önerilere yer verilmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: Belediye kütüphaneleri, dijital teknoloji,
sosyal medya.
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Giriﬂ
Toplumun her kesiminden kullan›c›lar›n eriﬂebildi¤i sosyal
medya platformlar› kurumlar›n hizmetlerini pazarlamalar›n›n
yan› s›ra hizmetleriyle ilgili geribildirim almalar› aç›s›ndan
önemli olanaklar sa¤lamaktad›r (Mayfield, 2008). Kullan›c›lara
düﬂüncelerini, kendi oluﬂturduklar› içerikleri paylaﬂabilecekleri
ortamlar yaratan sosyal medya platformlar› ve dijital teknolojiler
arac›l›¤›yla geleneksel hizmetlerin ötesinde düﬂük maliyetlerle
daha etkileﬂimli ortamlar yarat›lmaktad›r (Vural ve Bat, 2010).
Bu platformlar ayn› zamanda kullan›c›lar›n bilgi ihtiyaçlar›n›
gidermeye yönelik davran›ﬂlar›n› da de¤iﬂtirebilmektedir.
Kurumlar›n hizmet kalitelerini geliﬂtirmek için sosyal medya
uzmanlar›yla birlikte dijital teknoloji ve sosyal medya kanallar›
için çeﬂitli stratejiler geliﬂtirdikleri bilinmektedir. Bu noktada
dijital teknoloji ve sosyal medya platformlar› üzerinden hizmet
sunan kurumlar aras›nda yer alan kütüphaneler de konuyla
ilgili politikalar geliﬂtirmekte ve kullan›c› etkileﬂimini art›rmak
için verdikleri hizmetlerle sosyal medya platformlar›n›
bütünleﬂtirmeye yönelik giriﬂimlerde bulunmaktad›r. Bu
sayede dijital teknolojiler ve sosyal medya uygulamalar›yla
yap›land›r›lan kütüphane araçlar›yla kullan›c› deneyimi daha
etkin bir boyuta taﬂ›nmaktad›r. Ayr›ca kütüphanelerin hem
hizmet kalitelerini art›rma hem de kullan›c›larla çok yönlü
etkileﬂim kurmalar› da bu tür yap›land›rmalarla mümkün
olmaktad›r. Dijital teknolojiler ve sosyal medya platformlar›
kullan›c› deneyiminin oluﬂturulmas›n›n d›ﬂ›nda kullan›c›
beklentilerini karﬂ›lama ve sunulan hizmetlere yönelik
geribildirim almada ve hizmetlerin gözden geçirilmesinde
etkilidir. Di¤er yandan bu araçlar kurumlar›n hizmetlerini
pazarlamalar› ve markalaﬂma stratejileri için de önemlidir.
Bu do¤rultuda kütüphaneler de dâhil olmak üzere hemen
her sektördeki kurumlar sosyal medya profilleri oluﬂturmakta
ve kurumsal uygulamalarla ilgili bilgilendirmeleri bu kanallar
üzerinden sunmaktad›r. Ayr›ca yaﬂanan geliﬂmelerle birlikte
kurumlar›n belirli politika ve stratejiler do¤rultusunda bu
kanallar› kulland›klar› görülmektedir. Söz konusu geliﬂmelerden
etkilenen kurumlardan biri olan kütüphaneler de sosyal
medya platformlar›n› ve dijital teknolojiyi markalaﬂma stratejileri
içinde kullanmakta ve bu platformlar arac›l›¤›yla kullan›c›lar›na
ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›r.
Hemen her sektör için çeﬂitli avantajlar sa¤layan dijital
teknolojiler ve sosyal medya platformlar› kütüphaneler,
arﬂivler ve müzeler taraf›ndan yayg›nl›kla kullan›lmaktad›r.
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Bu kapsamda bütün kütüphane türleri gibi belediye
kütüphanelerinin de dijital teknolojilere yat›r›m yapt›klar› ve
resmi sosyal medya hesaplar› oluﬂturdu¤u dikkati çekmektedir.
Bu bilgilerden hareketle çal›ﬂmam›zda Türkiye’de belediye
kütüphanelerinin dijital teknoloji ve sosyal medya
platformlar›na yönelik yaklaﬂ›mlar› sosyal medya kanallar›n›
kullanan belediye kütüphaneleri özelinde analiz edilmiﬂtir.
Çal›ﬂman›n son bölümünde ise konuyla ilgili önerilere ve
sonuçlara ise yer verilmiﬂtir.
Kütüphaneler, Dijital Teknoloji ve Sosyal Medya
Dijital teknolojiler ve sosyal medya platformlar›n›n kullan›m›
kütüphaneler gibi bilgi hizmeti sunan kurumlar için yeni bir
uygulama de¤ildir. Web 1.0 uygulamalar›n›n bir uzant›s›
olarak ortaya ç›kan ve kullan›c› kat›l›m›n› bir baﬂka ifadeyle
kitle kayna¤› kullan›m›n› esas alan uygulamalar› içeren sosyal
medya platformlar› bilgi merkezleri taraf›ndan belirli stratejiler
do¤rultusunda tercih edilmektedir. Söz konusu platformlar›n
bilgi merkezleri taraf›ndan iki ﬂekilde kullan›ld›¤› görülmektedir.
Bunlardan ilki bilgi merkezlerinde kullan›lan bilgi sistemleriyle
sosyal medya özelliklerinin bütünleﬂtirilmesidir. Bu noktada
birçok kütüphanede çevrimiçi kataloglarda oylama, etiketleme,
yorum yapma olanaklar›yla önizleme gösterimleri gibi özellikler
kullan›c›lara dijital ortam üzerinden sunulmaktad›r. ‹kincisi
ise bu kurumlar›n ilgili sosyal medya platformlar›nda profil
ya da sayfa oluﬂturarak söz konusu ortam üzerinden
kullan›c›larla etkileﬂime geçmesidir. Bu kapsamda bilgi
merkezlerinin sosyal medya platformlar›nda platformun
özelli¤ine göre içerik üretme e¤iliminde olduklar›
görülmektedir. Bu durum da bilgi merkezlerinin sosyal medya
hesaplar›n› yönetirken belirli bir stratejiyle hareket etmelerini
gerektirmektedir. Ayr›ca yaﬂanan geliﬂmelerle birlikte
kütüphanelerin sosyal medya platformlar›nda yer almalar›na
yönelik gerekliliklerin yerini bu platformlar› aktif bir ﬂekilde
yönetmeleri gereklili¤i alm›ﬂt›r (Qualman, 2009). Bu noktada
sosyal medya platformlar› kurumlar için ﬂu avantajlar›
sa¤lamaktad›r (Mathews, 2011; Mayfield, 2008, s.5):
• Hedef kitleden geribildirim alma ve kullan›c›
kat›l›m›n› teﬂvik etme,
• Kullan›c› kat›l›m›na ve görüﬂlerine aç›k mekanizmalar
sunma,
• ‹çerik geliﬂtirmeye ve paylaﬂ›m›na imkân tan›ma,
• Hedef kitleye yönelik topluluk oluﬂturma,
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• ‹lgili di¤er konu ya da kaynaklar› gösterme,
• Bilgi hizmetleri için pazarlama ortam› yaratma.
Yukar›da listelenen avantajlar sosyal medya platformlar›n›n
kütüphaneler taraf›ndan kullan›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bu
çerçevede kütüphanelerin sosyal medya platformu
kullan›m›nda hizmetlerin pazarlanmas› amac› öne ç›kmakta
ve anl›k mesajlaﬂma hizmetleriyle sanal dan›ﬂma hizmetlerinin
verilmesi dikkati çekmektedir (Hendrix ve Zafron, 2009). Bu
kapsamda konuyla ilgili çal›ﬂmalar da sosyal medya
platformlar›n›n bilgi merkezlerinde tercih edilmelerinin
temelinde hizmet pazarlamas›n›n bulundu¤unu ortaya
koymaktad›r (ALA, 2001; Burkhardt, 2009; Rogers, 2009).
Bunun yan› s›ra kütüphanelerin de¤iﬂen kullan›c› beklentileri
do¤rultusunda web sayfalar›n› ve internet arac›l›¤›yla sunduklar›
olanaklar› gözden geçirmeleri ve çal›ﬂanlar›na e¤itimler
vererek yenilikçi bir yaklaﬂ›m göstermeleri gerekmektedir
(Khan ve Bhatti, 2011). Dijital teknolojilerin ve sosyal medya
platformlar›n›n etkin kullan›m›nda önemli olan konulardan
biri söz konusu platformlarda üretilen veya üretilecek olan
içeriktir. Kurumlar profil oluﬂturulan her platformda ayn›
içeri¤i yay›nlamak yerine kullan›lan platforma göre içerik
oluﬂturma e¤ilimi göstermektedir. Bu do¤rultuda
kütüphanelerin sosyal medya hesaplar›ndaki paylaﬂ›mlar›
• Kütüphane duyurular› ve etkinlikleri, sergiler,
röportajlar,
• Koleksiyonla ilgili bilgilendirmeler,
• Makaleler ve e¤itimlere yönelik video paylaﬂ›mlar›,
• Hedef kitleye yönelik haberler,
• Kütüphane hizmetleriyle ilgili geribildirim almaya
yönelik uygulamalar,
• Kullan›c› taleplerine yan›t verme,
• Görseller, canl› yay›nlar ve di¤er ilgili olabilecek
içeriklerden oluﬂmaktad›r (Burkhardt, 2010).
Farkl› amaçlarla kullan›labilecek araçlar olan sosyal medya
platformlar› bilgi merkezlerinin hizmet ve programlar›n›n
kullan›c›larca eriﬂilebilir olmas› aç›s›ndan tercih edilmektedir
(ALA, 2001). Dijital teknoloji ve sosyal medya platformlar›n›
kullanarak kullan›c›lar›na yenilikçi ve çözüm odakl› bir kurum
alg›s› oluﬂturan bilgi merkezleri bu platformlar sayesinde
çal›ﬂanlarla kullan›c›lar aras›nda iﬂbirliklerinin yap›lmas›na
katk› sa¤lamaktad›r (Mathews, 2011). Bu do¤rultuda bilgi
merkezlerinin sosyal medya platformlar›yla ilgili güçlü ve
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zay›f yanlar›n›n belirlenmesi önem taﬂ›maktad›r. Sosyal medya
platformlar›n›n baz› uygulamalar d›ﬂ›nda genelde ücretsiz,
kolay kurulum ve h›zl› kullan›m, k›sa sürede ilgili hedef
kitleye ulaﬂma, kullan›c› beklentilerini anlama ve yetkili
kullan›c›lara içeri¤i denetleme olana¤› sunmas› bilgi merkezleri
için önemli f›rsatlard›r. Di¤er yandan bu platformlar›n tasar›m
s›n›rl›l›klar›, kötüye kullan›m, paylaﬂ›lan bilgi miktar›na
yönelik k›s›tlamalar, baz› uygulamalar›n kurulum gerektirmesi
ve kullan›c›lar›n bu platformlardan kolayca ç›k›ﬂ yapabilmeleri
bilgi merkezleri aç›s›ndan olumsuz süreçlerdir (Fernandez,
2009).
Bilgi merkezleri aç›s›ndan çeﬂitli olanaklar ve baz› olumsuz
özellikler taﬂ›yan sosyal medya platformlar›n›n kullan›m›nda
belirli stratejilerin kullan›lmas› veya yaz›l› politikalar›n
geliﬂtirilmesi bu platformlarda kurum kimli¤inin ve kültürünün
yans›t›lmas› aç›s›ndan önemlidir. Nitekim Türkiye’de konuyla
ilgili çal›ﬂmalarda da bilgi merkezlerinde sosyal medya
politikalar›n›n oluﬂturulmas› gerekti¤i vurgulanm›ﬂt›r (Aras,
2014; Yalç›n, 2014). Bu çerçevede sosyal medya politikalar›n›n
içeri¤inde aﬂa¤›daki konular›n yer almas› beklenmektedir:
• Kullan›lan sosyal medya platformlar›nda belirtilen
fikir ve görüﬂlerin ba¤lay›c›l›¤›n›n kime ait oldu¤u,
• Paylaﬂ›m yap›lacak bilgilere (özellikle gizlilik ve
hassasiyet içeren bilgiler) yönelik aç›klamalar,
• Telif ve kullan›m haklar›na yönelik uygulamalar,
• Ç›kar çat›ﬂmalar› ya da olumsuz durumlara yönelik
önlemler,
• Paylaﬂ›lan bilgilerin güvenilirli¤iyle ilgili
bilgilendirmeler,
• ‹liﬂkili olan politikalara ya da rehberlere
yönlendirmeler,
• Kullan›lan sosyal medya platformlar›ndan sorumlu
olan çal›ﬂanlar ya da birimlerin belirtilmesi (Kroski,
2009).
Sosyal medya politikalar›yla birlikte bu platformlardan verilen
hizmetlere yönelik de¤erlendirmeler ve ölçümlerin yap›lmas›
da önemlidir. Bilgi merkezlerinin bilgiyle ve kültürel süreçlerle
ilgili giriﬂimlerini çok az bir çabayla görünür hale getirmeyi
sa¤layan sosyal medya platformlar› kullan›m ve görüntüleme
istatistiklerini raporlama olana¤› sunmaktad›r. Bu kapsamda
bilgi merkezlerinde sosyal medya platformlar›yla elde edilen
görünürlük düzeyine ulaﬂmak için kullan›lacak di¤er araçlar›n
258

maliyet analizlerinin yap›lmas› gereklidir. Sosyal medya
platformlar› bilgi merkezleri için (özellikle küçük ve orta
ölçekli kuruluﬂlar için) pazarlama ve görünürlük aç›s›ndan
mümkün olan en iyi yat›r›m getirisini sunabilmektedir (Romero,
2011). Söz konusu platformlar›n bilgi merkezlerinde
kullan›m›na yönelik planlamalara kullan›c› grubunun özellikleri
önemli ölçüde yön vermektedir. Bu do¤rultuda bilgi
merkezlerinin tercih edece¤i sosyal medya platformunun
seçiminde, yönetiminde ve paylaﬂ›m yap›lacak içeri¤in
belirlenmesinde kullan›c› profilinin göz önüne al›nmas›
gerekmektedir. Bununla birlikte içerik paylaﬂ›mlar›nda sosyal
medya platformunun karakteristikleri de önemli bir
belirleyicidir.
Yöntem
Sosyal medya kanallar› ve dijital teknolojiler bütün bilgi
merkezleri için birden çok iﬂleve sahip unsurlard›r. Bu
noktadan hareketle çal›ﬂmam›zda Türkiye’de belediye
kütüphanelerinin sosyal medya ve dijital teknoloji kullan›m
durumlar›n›n betimlenmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Belirlenen amaç do¤rultusunda çal›ﬂmam›z en yo¤un kullan›lan
sosyal medya platformlar›ndan biri olan Facebook platformunu
kullanan belediye kütüphaneleri ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂmam›z ayr›ca bu kütüphanelerin konuyla ilgili fark›ndal›k
düzeylerinin di¤er belediye kütüphanelerine göre daha
yüksek oldu¤u varsay›m›na dayanmaktad›r. Facebook üzerinde
yap›lan incelemelerde 23 belediye kütüphanesinin Facebook
platformunda resmi hesab› oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Bu çerçevede
belediye kütüphanelerinin dijital teknoloji ve sosyal medya
kullan›mlar›n› betimleyebilmek için aç›k uçlu, likert ölçekli
ve çoktan seçmeli sorular›n bulundu¤u 22 sorudan oluﬂan
bir web tabanl› anket geliﬂtirilmiﬂtir. Verilerin toplanmas› için
belirlenen kütüphanelerle telefonla iletiﬂime geçilerek konuyla
ilgili olarak sorumluluklar› bulunan kütüphanecilere çal›ﬂman›n
amac›, kapsam›, içeri¤i ve veri gizlili¤iyle ilgili bilgi verilmiﬂ,
ard›ndan e-posta ile gönderilen anketin yan›tlanmas› istenmiﬂtir.
Bunun yan› s›ra belediye kütüphanelerinin Facebook
hesaplar›ndaki paylaﬂ›mlar› da analiz edilmiﬂtir. Toplanan
veriler tan›mlay›c› istatistiklerle sunularak Türkiye’deki belediye
kütüphanelerinin sosyal medya kullan›m› aç›s›ndan genel
durumu yans›t›lm›ﬂt›r.
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Bulgular
Çal›ﬂmam›zda öncelikli olarak kütüphanelerin ba¤l›
bulunduklar› belediyelerin bilgi hizmetleri için dijital
teknolojilere yat›r›m yap›p yapmad›klar› belirlenmiﬂtir. Buna
göre kütüphanelerin yar›ya yak›n› (10 kütüphane, %43,5)
ba¤l› bulunduklar› belediyenin dijital teknolojilere yat›r›m
yapt›¤›n› belirtmiﬂtir. Bulgularda kütüphanelerin üçte birinden
fazlas› (8 kütüphane %34,8) karars›z oldu¤unu ifade etmiﬂtir.
Beﬂ kütüphanede (%21,7) ise dijital teknolojilere yat›r›m
yap›lmamaktad›r.
Araﬂt›rmam›zda ele al›nan bütün belediye kütüphanelerinde
dijital teknolojilere yönelik alg› yüksek düzeydedir. Bununla
birlikte belediye kütüphanelerinin tamam› dijital teknolojileri
ve sosyal medya platformlar›n› kullan›c›lar› daha iyi anlamay›
sa¤layan araçlar olarak görmektedir.
Belediye kütüphanelerinde dijital teknolojilere ve sosyal
medya platformlar›na yönelik alg› yüksek olmas›na karﬂ›n
yaln›zca iki kütüphane (%8,7) çevrimiçi otomasyon sistemi
kullanmaktad›r. Sosyal medya platformu kullan›m›nda ise
Facebook d›ﬂ›nda üç belediye kütüphanesinin (%13) Twitter,
ikisinin (%8,7) Instagram profili bulundu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Facebook kullan›m›yla ilgili olarak bir kütüphane ad›na
aç›lm›ﬂ olan profil sayfas›ndan haberdar de¤ildir. Bu durum
kullan›c›lar›n bu kütüphanenin sosyal medya platformlar›nda
bulunmas›na ihtiyaç duyduklar›n› göstermektedir.
Çal›ﬂmam›zda aç›k uçlu sorularla belediye kütüphanelerinin
dijital teknoloji ve sosyal medya kullan›m›nda güçlü ve zay›f
yanlar›n›n ne oldu¤u belirlenmiﬂtir. Bulgulara göre
kütüphanelerin dijital teknoloji kullan›m›nda kendilerini güçlü
gördükleri noktalar ﬂunlard›r:
• Kütüphanede sunulan bilgisayar ve internet eriﬂim
olanaklar›,
• Dijitalleﬂtirme uygulamalar›,
• Duyurular ve etkinlikler,
• Uluslararas› veri taban› üyelikleri,
• Koleksiyonda bulunan e-kitaplar ve e-kitap
okuyucular.
Yukar›da s›ralanan konular›n d›ﬂ›nda kütüphanelerin bir
bölümünün (beﬂ kütüphane %21,7) dijital teknolojilere yönelik
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güçlü yanlar› bulunmamaktad›r. Di¤er taraftan belediye
kütüphanelerinin zay›f olduklar› konular ise genel hatlar›yla
aﬂa¤›daki gibidir:
•
•
•
•

Teknik destek,
Sosyal medya kullan›m›n›n takibi,
Kötüye kullan›m,
Üst yönetim yaklaﬂ›mlar› ve fark›ndal›¤›.

Çal›ﬂmam›zda ayr›ca belediye kütüphanelerindeki çal›ﬂanlar›n
dijital teknoloji ve sosyal medya platformlar›na yönelik
yaklaﬂ›mlar› belirlenmiﬂtir (Tablo 1). Belediye kütüphanelerinin
önemli bir bölümü için (%86,9) sosyal medyada yer almak
önemlidir.
Tablo 1. Belediye Kütüphanelerinin Dijital Teknoloji ve Sosyal Medya
Platformlar›na Yaklaﬂ›mlar› (N=23)

Kat›l›yorum

K›smen
Kat›lm›yorum
kat›l›yorum

Say›

Say›

%

%

Say›

%

Sosyal medyada yer
almak kütüphanemiz
aç›s›ndan önemlidir 14

60,8

6

26,1

3

13,1

Sosyal medya
kütüphanemiz
aç›s›ndan
web sitesi kadar
önemlidir

10

43,5

4

17,4

9

39,1

Yap›lan bir etkinli¤i
sosyal medyada yer
almas› bizim için
önemlidir

11

47,8

8

34,8

4

17,4

Sosyal medya
hizmetlerimizin
kalitesini art›r›r

13

56,5

3

13,1

7

30,4

Çal›ﬂanlar›n yaklaﬂ›k yar›s› (%43,5) kütüphanelerinin sosyal
medya hesaplar›n› web sitesi kadar önemli bulmaktad›r.
Ayr›ca kütüphaneler gerçekleﬂtirdikleri etkinliklere sosyal
medya hesaplar›nda yer vermeye özen göstermektedir (%82,6).
Kütüphanelerin yar›s›ndan fazlas› (%56,5) sosyal medyay›
hizmet kalitesini art›ran bir platform olarak görmektedir.
Di¤er taraftan sosyal medyan›n hizmet kalitesini art›rmad›¤›n›
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ve sosyal medya hesaplar›n›n web sitesi kadar önem
taﬂ›mad›¤›n› düﬂünen çal›ﬂanlar›n oran› da (s›ras›yla %30,4
ve %39,1) dikkat çekicidir. Belediye kütüphanelerinin sosyal
medya kullan›m›na yönelik bulgular Tablo 2’de verilmiﬂtir.
Tablo 2. Belediye Kütüphanelerinin Dijital Teknoloji ve Sosyal Medya
Platformlar›n› Kullan›mlar› (N=23)

Kat›l›yorum

Kat›lm›yorum

Say›

%

Say›

%

Sosyal medyada kütüphane
hesab›m›zdan paylaﬂ›lan
gönderilerin baﬂka kullan›c›lar
taraf›ndan paylaﬂ›lmas›,
yorumlanmas› veya be¤enilmesi
bizim için önemlidir

12

52,2

11

47,8

Sosyal medya platformlar›n›n
sunmuﬂ oldu¤u istatistikler
(Görüntüleme say›s›, be¤eni
say›s› gibi) bizim için önemlidir

16

69,6

7

30,4

Belediye kütüphanelerinde çal›ﬂanlara kütüphanenin sosyal
medya hesab›ndaki gönderilerin di¤er kullan›c›lar taraf›ndan
paylaﬂ›lmas›, be¤enilmesi ya da gönderilere yorum yap›lmas›n›
neredeyse eﬂit oranda önemli (%52,2) ve önemsiz (%47,8)
bulmuﬂtur. Di¤er yandan kütüphanelerin önemli bir bölümü
(%69,6) sosyal medya hesaplar›ndaki paylaﬂ›mlar›n etkilili¤ini
ölçümlemektedir. Kütüphanelerin tamam› sosyal medya
platformlar›n› kullanmalar›na karﬂ›n yaln›zca dokuz kütüphane
kendini bu ortamda yeterli görmektedir (%39,1).
Kütüphanelerin sosyal medya paylaﬂ›mlar›nda genellikle (19
kütüphane, %82,6) bir politika/strateji bulunmamaktad›r.
Di¤er yandan yaln›zca dört kütüphane (%17,4) belirli bir
stratejiye ba¤l› olarak paylaﬂ›m yapmaktad›r. Bunlar sosyal
medyada paylaﬂmak için özel tasar›mlar/görseller ve özel
etkinlik foto¤raflar› haz›rlama gibi stratejilerdir.
Sonuç ve Öneriler
Dijital teknolojiler ve sosyal medya platformlar› günümüzde
her sektörü etkilemektedir. Bu etkide en önemli bileﬂenlerden
biri kullan›c› beklentileridir. Bu beklentileri karﬂ›lamak için
kurumlar›n giriﬂimlerde bulunduklar› bilinmektedir. Kullan›c›
hizmetlerinin ön planda oldu¤u kurumlardan biri olan bilgi
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merkezleri de dijital teknoloji ve sosyal medya platformlar›n›
yap›land›rmakta ve bilgi hizmetlerini yenilikçi giriﬂimlerle
ﬂekillendirmektedir. Konuyla ilgili alan yaz›na göre bilgi
merkezlerinin söz konusu teknolojileri yap›land›rmalar›nda
hizmetlerin pazarlanmas› amac› öne ç›kmaktad›r. Bunun yan›
s›ra bu araçlar›n farkl› ﬂekillerde de kullan›labilece¤i
görülmektedir.
Dijital teknolojiler ve sosyal medya platformlar›n›n bilgi
merkezleri aç›s›ndan avantajlar› ve dezavantajlar› da
bulunmaktad›r. Bu ba¤lamda bilgi merkezlerinin söz konusu
platform ve teknolojileri belirli bir plan veya politika
çerçevesinde yap›land›rmas›/kullanmas› gerekti¤i
anlaﬂ›lmaktad›r. Nitekim alan yaz›ndaki çal›ﬂmalarda da bilgi
merkezlerine rehberlik edecek ﬂekilde konuyla ilgili
politikalar›n içeri¤inde yer almas› gereken unsurlara
de¤inilmektedir.
Çal›ﬂmam›z kapsam›nda bir bilgi merkezi türü olarak incelenen
belediye kütüphanelerinde dijital teknoloji ve sosyal medya
platformu kullanmaya yönelik giriﬂimlerin oldu¤unu söylemek
mümkündür. Ancak burada belediye kütüphanelerinin dijital
teknoloji ve sosyal medya kullan›m yaklaﬂ›mlar›n›n farkl›l›k
gösterdi¤i ortaya ç›kmaktad›r.
Analiz edilen belediye kütüphanelerinin sahip olduklar›
koﬂullarda önemli farkl›l›klar bulunmaktad›r. Bu do¤rultuda
çok az say›daki belediye kütüphanesinde elektronik veri
taban› üyelikleri, çevrim içi katalog tarama olanaklar› veya
e-kitap olanaklar› sunulmaktad›r. Di¤er taraftan baz› belediye
kütüphanelerinin dijital teknoloji ve sosyal medya platformlar›yla ilgili olarak güçlü olduklar› bir yanlar›n›n olmad›¤›n›
belirtmeleri bu kütüphaneler aras›ndaki alg› ve yaklaﬂ›m
farkl›l›klar›n› yans›tmaktad›r. Belediye kütüphanelerinin
kendilerini güçlü gördükleri di¤er noktalar ise bilgisayar ve
internet eriﬂim olanaklar› sunma ve koleksiyon özellikleridir.
Belediye kütüphanelerinin dijital teknoloji ve sosyal medya
platformu kullan›mlar›nda kendilerini zay›f gördükleri noktalar
ise ço¤unlukla alan yaz›nla örtüﬂmektedir. Bu konuyla ilgili
olarak sosyal medya platformlar›n›n denetimine yönelik
sorunlar öne ç›kmaktad›r. Alan yaz›ndan farkl› olarak teknik
beceri ve yöneticilerin konuyla ilgili yat›r›mlara yönelik
fark›ndal›k eksiklikleri araﬂt›rmam›zdaki belediye kütüphaneleri
için olumsuzluklard›r.
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Belediye kütüphanelerindeki çal›ﬂanlar›n dijital teknoloji ve
sosyal medya platformlar›na yönelik yaklaﬂ›mlar› olumludur.
Çal›ﬂanlar söz konusu araçlar› ve platformlar› kullan›c›lar›
anlamay› sa¤layan araçlar olarak görmektedirler. Çal›ﬂanlar›n
alg›lar›n›n olumlu olmas›na karﬂ›n, sosyal medya platformlar›na
yönelik uygulamalarda iyileﬂtirmelere ihtiyaç duyuldu¤u
ortaya ç›kmaktad›r. Bu çerçevede belediye kütüphanelerinin
dijital teknoloji ve sosyal medya platformlar›n› bir plan/politika
do¤rultusunda yönetmesi önemlidir.
Sonuç olarak belediye kütüphanelerinde kullan›c› beklentilerini
ve teknolojik geliﬂmeleri takip ederek özellikle yöneticilere
yönelik fark›ndal›k art›r›c› çal›ﬂmalar›n yap›lmas› ve bu
kütüphanelerin hedef kitlesinin dinamik bir yap›s›ndan
hareketle yenilikçi giriﬂimlerde bulunulmas› gerekti¤i göz
önüne al›nmal›d›r.
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