Belediyelerin Kütüphane ve Bilgi
Hizmetlerinde Yenilikçi Yaklaﬂ›mlar:
Buca Belediyesi Örne¤i
Prof. Dr. Coﬂkun Polat
Çank›r› Karatekin Üniversitesi, Türkiye, polatcoskun@karatekin.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Akkaya
Çank›r› Karatekin Üniversitesi, Çank›r›, mehmetaliakkaya@karatekin.edu.tr

Öz
Yerel yönetimler hizmet verdikleri bölgenin kültürel ve
toplumsal yap›s›, o bölgede yaﬂayan insan profili ile beklentileri
hakk›nda do¤rudan gözlemlerin yap›labildi¤i ve daha do¤ru
bilgilerin derlenebildi¤i kurumlard›r. Derlenen bilgiler ve
gözlemler ›ﬂ›¤›nda vatandaﬂlar›n›n çok farkl› alanlardaki
taleplerini karﬂ›lamay› hedefleyen belediyelerin
yürüttükleri/yürütmeleri gereken etkinliklerden biri de kültür
ve sanat faaliyetleridir. Arﬂivler ve müzeler ile birlikte bu
faaliyet türünün en önemli unsurlar›ndan biri de
kütüphanelerdir. Ülkemiz yerel yönetim idari yap›lanmas›nda
çok örne¤i olmayan biçimde ilçe belediyesine ba¤l› bir
müdürlük olarak kütüphane hizmeti veren, yan› s›ra ülkenin
iyi örneklerinden biri olarak do¤rudan belediye baﬂkanl›¤›na
ba¤l› iﬂleyiﬂi olan Toplumsal ‹letiﬂim Merkezi ile vatandaﬂ›n
her türlü bilgi talebini karﬂ›lamay› amaçlayan Buca Belediyesi,
bu yönüyle Türkiye’nin yüz ak› belediyelerindendir.
Çal›ﬂmada; 460 bini aﬂan nüfusu ile ‹zmir’in ve Türkiye’nin
en büyük ilçelerinden biri olan Buca Belediyesinde yürütülen
ve yenilikçi yaklaﬂ›mlarla daha ilgi duyulur hale getirilen
kütüphane hizmetleri ile kent sakinlerine sunulan di¤er bilgi
hizmetleri hakk›nda bilgi verilerek bu konuda fark›ndal›k
yarat›lmas› amaçlanm›ﬂt›r. Araﬂt›rman›n kapsam› Buca
Belediyesi olarak belirlenmiﬂtir. Bu do¤rultuda, Buca
Belediyesine ba¤l› olarak hizmet veren Kütüphane Müdürlü¤ü
ile Buca Toplumsal ‹letiﬂim Merkezi (Buca T‹M)’nin yürüttü¤ü
kütüphane ve di¤er bilgi hizmetleri çal›ﬂman›n çerçevesini
oluﬂturmuﬂtur. Çal›ﬂmada, Kütüphane Müdürlü¤üne ba¤l›
olarak hizmet veren kütüphane, kitap kafe, Küçük Sahaflar
Soka¤› ve sokak kitapl›klar›n› ziyarette belediyede kütüphane
ve bilgi hizmetlerine önem veren bir düﬂünce ve yap›lanman›n
oldu¤u tespit edilmiﬂtir. ‹lgili birimleri ile yap›lan
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görüﬂmelerden elde edilen bilgiler ve derlenen veriler,
kütüphane ve di¤er bilgi hizmetleri aç›s›ndan Buca
Belediyesinin ülkemizdeki iyi uygulama örneklerinden biri
oldu¤unu göstermiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: Kütüphane, bilgi hizmeti, belediye,
belediye kütüphanesi, belediye bilgi hizmeti, Buca.
Giriﬂ
Bilgi, tarih boyunca insanla birlikte an›lan, bireylerin ve
toplumlar›n yaﬂam›n› kolaylaﬂt›ran, her aç›dan güçlü olmalar›n›
sa¤layan temel unsurlardan biri olagelmiﬂtir. Tarih sayfalar›
bilginin insanl›k için önemi ve anlam›n› tüm yal›nl›¤› ile
ortaya koyan say›s›z örneklerle doludur. Bilginin dünyas›nda
yaﬂanan nicel ve nitel de¤erlenme, bilgi ve bilgi kaynaklar›
için daha sistematik bir yaklaﬂ›m› ve koruyup kullanmay›
gerekli k›lm›ﬂt›r. Söz konusu gereklilik önce “bilgi merkezi”
kavram›n›, bilginin kullan›m›ndaki art›ﬂ›n yayg›nlaﬂmas› ve
süreklili¤i ile birlikte de “bilgi merkezi türlerini” ortaya
ç›karm›ﬂt›r. Bu etki zincirinin ortaya ç›kmas›na arac›l›k etti¤i
en önemli bilgi merkezleri türlerinden biri de yerel
yönetim/belediye bilgi merkezleridir.
Yerel yönetimler hizmet verdikleri bölgenin kültürel ve
toplumsal yap›s›, o bölgede yaﬂayan insan profili ile beklentileri
hakk›nda do¤rudan gözlemlerin yap›labildi¤i ve daha do¤ru
bilgilerin derlenebildi¤i kurumlard›r. Derlenen bilgiler ve
gözlemler ›ﬂ›¤›nda vatandaﬂlar›n›n çok farkl› alanlardaki taleplerini karﬂ›lamay› hedefleyen belediyelerin yürüttükleri/
yürütmeleri beklenen etkinliklerden biri de kültür ve sanat
faaliyetleridir. Arﬂivler ve müzeler ile birlikte kütüphaneler
de bu faaliyet türünün en önemli unsurlar›ndand›r. Ülkemiz
yerel yönetim idari yap›lanmas›nda çok örne¤i olmayan
biçimde ilçe belediyesine ba¤l› bir müdürlük olarak kütüphane
hizmeti veren, yan› s›ra ülkenin iyi örneklerinden biri olarak
do¤rudan belediye baﬂkanl›¤›na ba¤l› iﬂleyiﬂi olan Toplumsal
‹letiﬂim Merkezi ile vatandaﬂ›n her türlü bilgi talebini karﬂ›lamay›
amaçlayan Buca Belediyesi, bu yönüyle Türkiye’nin yüz ak›
belediyelerindendir.
Çal›ﬂmada; 460 bini aﬂan nüfusu ile ‹zmir’in ve Türkiye’nin
en büyük ilçelerinden biri olan Buca Belediyesinde yürütülen
ve yenilikçi yaklaﬂ›mlarla daha ilgi duyulur hale getirilen
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kütüphane hizmetleri ile kent sakinlerine sunulan di¤er bilgi
hizmetleri hakk›nda bilgi verilerek bu konuda fark›ndal›k
yarat›lmas› amaçlanm›ﬂt›r. Kültür Bakanl›¤›na ba¤l› halk
kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri konusunun yüksek
sesle tart›ﬂ›ld›¤› günümüz Türkiye’sinde, kütüphane
hizmetlerinin baﬂar›s› aç›s›ndan belirleyici olan›n kütüphanenin
hangi kuruma ba¤l› oldu¤unun de¤il, o kurumun kütüphaneyi
ve bilgi hizmetlerini ne ölçüde sahiplendi¤i gerçe¤ini ortaya
koydu¤u ölçüde araﬂt›rma amac›na ulaﬂacak ve anlam
kazanacakt›r. Çal›ﬂman›n kavramsal altyap›s›n›n oluﬂturuldu¤u
bölümlerinde a¤›rl›kl› olarak betimleme yönteminden
yararlan›lm›ﬂt›r. Buca Belediyesi ve Buca Belediyesi Kültür
ve Bilgi Hizmetlerinin ele al›nd›¤› alt baﬂl›klarda ise yüz yüze
görüﬂme tekni¤ine ve kurum faaliyet raporlar›na
baﬂvurulmuﬂtur.
Bu çal›ﬂma; bilgi ve belge yönetimi paydaﬂlar› ile konuyla
ilgili di¤er yerel yönetimlerin Buca Belediyesi taraf›ndan kent
sakinlerine verilen kütüphane ve bilgi hizmetlerinin daha
bilinir olmas›n› sa¤layacakt›r. Bu bilinçlilik durumu hem Buca
Belediyesinin mevcut kütüphane ve bilgi hizmetlerinin nicelik
ve nitelik itibariyle de¤erlendirilmesi ve geliﬂtirilmesine iliﬂkin
öneriler sunulmas›, hem de sonuçlar›n ülkenin farkl›
belediyelerine örnek teﬂkil etmesi noktas›nda hizmetlerin
verimlili¤in artt›r›lmas› ve kalitesinin yükseltilmesi çabas›na
dönüﬂebilecektir.
Bilgi Merkezi ve Türleri
Temel amac› bilgiye gereksinim duyanlarla bilgi kaynaklar›n›
buluﬂturma olan bilgi merkezlerinin, bu amac›
gerçekleﬂtirmedeki temel iﬂlevleri de bilgi kaynaklar›n›n
düzenlenmesi, ça¤daﬂ yöntem ve araçlarla hizmete sunulmas›
ve korunmas›d›r. Türü ne olursa olsun tüm bilgi merkezleri
için ortak olan bu amaç ve iﬂlevlerin yan› s›ra sahip oldu¤u
çeﬂitli özellikler onlar›n farkl› türlerde an›lmas›na neden
olmaktad›r. ‹dari yap›lanma, derme özellikleri, hitap edilen
kitle, ba¤l› olunan kurum, özel amaçlar, vb. gibi özellikleri
itibariyle bilgi merkezlerini üç farkl› türde ve bunlar›n
iﬂlevlerine ba¤l› olarak da alt türlerde ele almak mümkündür*;
* Çak›n, ‹. Bilgi ve Belge Yönetimine Giriﬂ Ders Notlar›, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü, 2013. 20 May›s 2016 tarihinde http://www.acikders.net/mod/resource/view.php?id=1178 adresinden
eriﬂildi.
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Halk Kütüphaneleri
• Çocuk
• Gezici
• Belediye Kütüphaneleri
Okul Kütüphaneleri
• ‹lkö¤retim Kütüphaneleri
• Ortaö¤retim Kütüphaneleri
Araﬂt›rma Kütüphaneleri
• Milli Kütüphaneler
• Üniversite Kütüphaneleri
• Özel Kütüphaneler
Bilgi kaynaklar›n›n hizmete sunulmas›, korunmas› ve gelece¤e
aktar›lmas› ba¤lam›nda yukar›da say›lan geleneksel kütüphane
türü ay›r›m›na bilgi merkezleri yaklaﬂ›m›yla arﬂivleri ve
müzeleri de eklemeksizin s›n›fland›rma eksik kalacakt›r:
Müzeler
• Genel Müzeler
• Özel Müzeler
• Kent Müzeleri
Arﬂivler
• Güncel Arﬂivler
• Tarihi Arﬂivler
• Kent Arﬂivleri
Kent ve Kentlileﬂme Kavram›
‹nsan› di¤er canl›lardan özgün k›lan ayr›cal›klar›n baﬂ›nda,
toplumsal yaﬂam gereksinimi ve sosyal yaﬂam becerisi gelir.
Toplumsal yaﬂam gereksiniminin bir parças› olarak insan
önce yak›n çevresi, ard›ndan da çevresi ile iletiﬂim kurmaya
baﬂlar. Söz konusu iletiﬂim süreci içinde geliﬂtirilen her türlü
yap›p etmeler de insan› sosyal varl›¤a dönüﬂtürür.
Toplumsallaﬂmay› ve sosyalleﬂmeyi getiren bu iletiﬂim sürecinin
seyrini belirleyen ise genellikle “bilinen, aﬂina olunan yak›n
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çevre ve çevre” ile iletiﬂimde olmay› tercih etmektir. Bu yak›n
çevre de s›ras›yla aile, mahalle, semt ve kenttir.
Genel bir yaklaﬂ›mla; farkl› sosyal s›n›flardan oluﬂan bir
toplumun, yapay çevreyi do¤al çevreye egemen k›ld›¤› bir
ortamda ve kentsel yaﬂam kurallar›na uygun olarak yaﬂamlar›n›
sürdürdükleri yerleﬂme yeri olarak nitelenen kent kavram›na
iliﬂkin farkl› disiplinlerde yap›lm›ﬂ çok say›da tan›m vard›r.
(Mumford, 1997; Kaya, ﬁentürk, Dan›ﬂ ve ﬁimﬂek, 2008).
Türk Dil Kurumu taraf›ndan da “tar›m d›ﬂ› etkinliklere,
özellikle iﬂleyim ve hizmet etkinliklerine dayal›, on binden
daha kalabal›k nüfuslu yerleﬂim yeri” (TDK, 2016) olarak
tan›mlanan kent kavram›na bak›ﬂ aç›s› de¤iﬂtikçe kent tan›m›
da de¤iﬂmektedir. Nüfus büyüklü¤ü, idari statü, nüfusun
yap›s›, iﬂbölümü ve uzmanlaﬂma, örgütlenme biçimi, iﬂlev
alanlar›ndaki farkl›laﬂma, iﬂ gücünün sektörel da¤›l›m›,
heterojenlik, fiziksel doku, üretimin yap›s› gibi ölçütler söz
konusu de¤iﬂikli¤i ﬂekillendiren temel dinamiklerdir
(Dinçer’den aktaran Kaya, 2007, s. 4-5).
Kentler tarihin de¤iﬂik dönemlerinde farkl› sosyo-ekonomik
iﬂlevleri üstlendi¤inden, kent kavram› da bu iﬂlevsel de¤iﬂime
uygun olarak her dönemde farkl› bir içeri¤e sahip olabilen
dinamik bir nitelik taﬂ›maktad›r. Bu dinamiklik yüzy›l›m›z›n
en önemli olgular›ndan biri olan kentin tan›m›nda tam bir
kavram birli¤ine ulaﬂ›lmas›nda baz› güçlükler ortaya
ç›karmaktad›r. Söz konusu güçlükler, bir ülke için somut
ölçütlere dayan›larak yap›lan bir kent tan›m›n›n bir baﬂka
ülke için büyük ayk›r›l›klar göstermesine yol açmaktad›r. Bu
olgu her dönem ve her ülke için geçerli, ayn› zamanda kent
araﬂt›rmalar›nda kullan›labilecek ortak bir kent tan›m›na
ulaﬂ›lmas›n› da zor hale getirmektedir (Kent ve Temel
Özellikleri, 2015). Tan›m zenginli¤i ve de¤iﬂen kent alg›s›
›ﬂ›¤›nda, 21’inci yüzy›lda henüz geçerlili¤i olan kent tan›m›;
artan bir nüfus yo¤unlu¤una sahip, sosyal ve toplumsal
hayat›n mesleklere ve iﬂ kollar›na göre organize edildi¤i,
üretimin a¤›rl›kl› olarak sanayiye dayand›¤›, insan iliﬂkilerinin
yo¤unlu¤unun azal›p mesafesinin artt›¤› yerleﬂim birimi
ﬂeklinde yap›labilir.
‹nsan›n kent yaﬂant›s›na geçiﬂinin tarihi M.Ö. 3500’lü y›llara
kadar gider. Tarihte ilk kentler Yak›n Do¤uda, F›rat ve Dicle
nehirlerinin aras›nda kalan Mezopotamya bölgesinde
kurulmuﬂtur. Bu co¤rafya; tar›msal üretimin büyük akarsulardan
sa¤lanan sulama sistemler ile yürütüldü¤ü, zaman zaman bu
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akarsular›n taﬂmas›ndan kaynaklanan su bask›nlar›n›n ya da
kurakl›klar›n yaﬂand›¤› ve bu nedenle art›k-ürün stoklaman›n
s›n›rl› oldu¤u bir bölgedir. Yaﬂam kalitesinin artmas›n›
engelleyen bu sorun karﬂ›s›nda insanlar›n birlik olarak
merkezileﬂmesi ve bol ürün verimlili¤ine iliﬂkin çözüm
aray›ﬂlar› konusunda sa¤lanan baﬂar› Mezapotamya’da kentlerin
temel oluﬂum noktas›d›r. (Huot, Thalmann veValbelle, 2000,
27). Di¤er yandan, aﬂa¤› yukar› ayn› dönemde M›s›r’da Nil,
Hindistan’da ‹ndüs ve Çin’de Sar› Nehirleri civar›nda da kent
özellikleri gösteren toplumsal yerleﬂim yerlerinin oluﬂmaya
baﬂlad›¤› görülür (Özer, 2013, s.13-15). Bu dönemde kurulan
kentler, ço¤unlukla nehir ya da göl kenarlar›nda oluﬂturulmuﬂtur. Çünkü bu bölgeler, tar›msal faaliyet, ulaﬂ›m ve ticaret
için en uygun yerler olmuﬂtur.
Antik ça¤›n en büyük kenti, bir buçuk milyon nüfusa sahip
Roma’d›r. O döneme kadar kurulan kentlerin baz›lar›
günümüzdeki gibi büyük olmuﬂsa da iﬂlevleri aç›s›ndan farkl›
özellikler gösterirler. Orta Ça¤›n surlarla çevrili kentleri,
savunma gereksinimleri nedeniyle kendi içlerine kapal›
kentler olmuﬂlard›r. Bu dönemde kurulan kentler savunma
ya da ekonomik iﬂlevlere sahipti. Günümüzdeki anlam›yla
ilk kentlerin ortaya ç›kmas› için Endüstri Devrimini beklemek
gerekmiﬂtir. Endüstri Devrimi ile birlikte kentlerin ekonomik
yap›s› tamam›yla de¤iﬂir. Makineye dayal› üretimin yap›lmas›
ile geleneksel kent yap›lar› ortadan kalkar. Fabrikalar›n
yak›n›nda kurulan ve kente göç eden insanlar›n oluﬂturdu¤u
sanayi kentleri do¤maya baﬂlar. Art›k kent ve iﬂlevleri için
üretimin korunmas›, dinsel yaﬂam biçimi, ﬂehrin güvenli¤i
ve do¤al kaynaklara eriﬂebilirlik as›l belirleyici faktörler
olmuﬂtur. Bu süreçte kent kültürünü oluﬂturan temel
de¤iﬂkenlik bir krall›k/imparatorlu¤a ba¤l› olma ya da ba¤›ms›z
ﬂehir devleti olma ayr›m›nda yaﬂanm›ﬂt›r (Sevindi, 2003, s.
77). 20’inci yüzy›l ile birlikte kentlerde yaﬂanan –kontrolsüz–
nüfus art›ﬂ› kentlerin iﬂlevi ve planlanmas›ndaki öncelikleri
de¤iﬂtirmiﬂtir. Daha az alanda daha çok konut inﬂa etmek,
de¤iﬂen yaﬂam merkezlerinin yerini önceden tahmin ederek
bunun üzerinden sa¤lanacak rant söz konusu önceliklerden
baz›lar›d›r (Akkaya, 2015, s.501-502).
‹nsan›n evriminde yaﬂanan sosyal ve toplumsal de¤iﬂim ile
farkl›laﬂan iﬂlevler do¤rultusunda, bir yerleﬂim biriminin kent
niteli¤ini taﬂ›mas› için belirlenen özellikler ﬂunlard›r (Erkan,
2010; Weber, 2012);
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• Belli bir nüfus büyüklü¤üne ve nüfus yo¤unlu¤una
eriﬂmiﬂ olmas›,
• Tar›msal üretimden daha ileri bir üretim düzeyi
olan sanayi üretimine geçmiﬂ olmas› ve bununla
birlikte hizmet sektörünün geliﬂmiﬂ olmas›,
• Yerleﬂim yerinin fiziksel altyap›s›n›n belli bir düzeye
ulaﬂm›ﬂ olmas›,
• Geleneksel aile yap›s›n›n çözülerek yerini çekirdek
aile yap›s›na b›rakm›ﬂ olmas›,
• Nüfusun büyük oranda örgütlenmiﬂ, karmaﬂ›k iﬂ
bölümüne ve yüksek uzmanlaﬂma düzeyine eriﬂmiﬂ
olmas›,
• Yerel de¤erlerin yerini, ulusal de¤erlerin veya
evrensel de¤erlerin alm›ﬂ olmas›,
• Geleneksel iliﬂkilerin (cemaat toplum tipinin)
çözülüp bireysel iliﬂkilerin ya da bireysel ç›karlar›n
ön plana ç›km›ﬂ olmas›,
• E¤itim düzeyinin k›rsal kesimdeki e¤itim düzeyinden
yüksek olmas› ve çocuk bak›m ve e¤itiminde aile
d›ﬂ› kurumlar›n geliﬂmiﬂ olmas›,
• Sosyal normlar›n yerini, resmi denetleme
kurumlar›n›n alm›ﬂ olmas›,
• Statülerin aileden gelmeyip, bireylerin kendi çabalar›
ile kazan›lm›ﬂ olmalar›.
Bir kenti anlamak, tan›mlamak, aç›klamak ve geliﬂimini do¤ru
yorumlamak için kentin oluﬂum sürecindeki de¤iﬂkenleri,
toplumsal yap›n›n anlaﬂ›lmas›n› sa¤layacak davran›ﬂ biçimlerini,
tarihi, ekonomik ve sosyal dinamiklerini bilmek gerekir. Her
kent için özgün olan bu de¤erler konusundaki bilinçlili¤in
artmas›na paralel olarak; 20’inci yüzy›l›n baﬂ›ndan itibaren
kentleﬂme kavram› sosyolojik bir bak›ﬂ aç›ndan
de¤erlendirilmeye baﬂlanm›ﬂ, kentli nüfusu da baﬂta geliﬂmekte
olan ülkeler olmak üzere tüm dünyada artm›ﬂt›r. Türkiye bu
de¤iﬂimin en h›zl› yaﬂand›¤› ülkelerden biridir. Adrese Dayal›
Nüfus Kay›t Sistemi 2015 y›l› sonuçlar›na göre Türkiye
nüfusunun %91’den fazlas›, kent olarak tan›mlanan il ve ilçe
merkezlerinde yaﬂam›n› sürdürmektedir (Türkiye ‹statistik
Kurumu, 2015).
Belediyelerin Kültür ve Bilgi Hizmetleri
Yerel yönetim ya da yerinden yönetim anlay›ﬂ›n›n yasal
adland›rmas› olan belediyeler1, genel demokrasi anlay›ﬂ›
1 Ülkemizde ‹l Özel ‹dareleri ve Köy Yönetimi de yerel yönetimler kapsam›nda olmas›na karﬂ›n, yerel
yönetimler yayg›n olarak belediyelere atfen kullan›lan bir idari yap›lanmad›r.
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içerisinde “seçilmiﬂ olman›n” verdi¤i temsiliyet gücü, idari
yap›lanma ve bütçe kullan›m›ndaki nisbi serbestlik nedeniyle
hedef kitleyi etkilemede avantajl› kurumlar konumundad›r.
5393 Say›l› Belediye Kanununa2 göre belediyeler; “Belde
sakinlerinin mahallî müﬂterek nitelikteki ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak
üzere kurulan ve karar organ› seçmenler taraf›ndan seçilerek
oluﬂturulan, idarî ve malî özerkli¤e sahip kamu tüzel kiﬂisi”dir.
Ayn› kanunda belediyelerin görevleri de; “imar, su ve
kanalizasyon, ulaﬂ›m gibi kentsel alt yap›…, kültür ve sanat,
turizm ve tan›t›m, gençlik ve spor orta ve yüksek ö¤renim
ö¤renci yurtlar›; sosyal hizmet ve yard›m, nikâh, meslek ve
beceri kazand›rma; ekonomi ve ticaretin geliﬂtirilmesi
hizmetlerini” yapmak ve yapt›rmakt›r.
Belediyelerin asli görevleri aras›nda yer alan kültür hizmetleri
ba¤lam›nda Kanun’un 77 maddesinde; “Belediye; sa¤l›k,
e¤itim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yard›m, kütüphane,
park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaﬂl›lara, kad›n ve çocuklara,
engellilere, yoksul ve düﬂkünlere yönelik hizmetlerin
yap›lmas›nda beldede dayan›ﬂma ve kat›l›m› sa¤lamak,
hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimlili¤i art›rmak amac›yla
gönüllü kiﬂilerin kat›l›m›na yönelik programlar uygular. Buna
göre yöre halk›na yönelik kütüphane hizmetleri de
belediyelerin asli vazifelerindendir. Ayr›ca okul kütüphaneleri
de dâhil e¤itimi destekleme ad›na yap›lacak tüm faaliyetler
belediyelerin görevleri aras›nda yer almaktad›r. Bu nedenle
yerel düzeyde kütüphane ve bilgi hizmetleri belediyelerin
kültürel hizmetler kapsam›nda düﬂünüp planlad›klar› ve
gerçekleﬂtirdikleri, yerel ve ulusal düzeyde katma de¤er
anlam›nda belki de en fazla yarar›n elde edildi¤i hizmetlerdendir.
Amac›, misyonu ve hedefleri do¤rultusunda belediyelerin
kültür ve bilgi hizmetlerini genel anlamda aﬂa¤›daki baﬂl›klar
ile ifade etmek mümkündür;
• Merkezi yönetime ba¤l› halk kütüphanelerinin
verdi¤i hizmetlerin tümünü kapsayacak nicelikte
ve nitelikte kütüphaneler açmak,
• Bu kütüphanelerde yerel konularda araﬂt›rma
yapacaklara yard›mc› olacak özel bilgi kaynaklar›n›
bulundurmak,
• Halk›n okuma, bilgi ve kültür düzeyinin
yükseltilmesine yönelik etkinlikler düzenlemek,
2

Belediye Kanunu, say› 5393, kabul tarihi 3.7.2005, T.C. Resmi Gazete, 13.7.2005, say› 25874.
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bu konuda merkezi yönetim halk kütüphaneleri
ile iﬂbirli¤i içinde bulunmak,
• Kentin kültürel belle¤ini oluﬂturan yaz›l›, bas›l›,
görsel-iﬂitsel ve elektronik her türden bilgi ve
belgeleri toplamak, düzenlemek, korumak ve
hizmete sunmak,
• Hizmet vermekle yükümlü oldu¤u yörede yaﬂayan
özel gruplar›n (engelliler, yaﬂl›lar, çocuklar, yoksullar,
mahkûmlar, vb.) bilgi gereksinimlerini karﬂ›lamak
üzere özel mekânlar açmak ve hizmetler sunmak,
• Yörenin e¤itim kurumlar›n›n kitap ve kütüphane
gereksinimlerini karﬂ›lamas›na katk› sa¤lamak,
• Kütüphane ve bilgi hizmetlerinin ça¤daﬂ, yenilikçi
ve kat›l›mc› bir yaklaﬂ›mla planlanmas› ve
yürütülmesine yönelik giriﬂimlerde bulunmak.
Buca ve Buca Belediyesinin Tarihi
Ege Denizinin iki yakas›, tarih boyunca yeryüzünde insanl›¤›n
seyrine yön veren medeniyetlerin yaﬂad›¤› co¤rafyalardan
biri olmuﬂtur. Ayn› zamanda tarihe mal olmuﬂ kanl› uygarl›k
savaﬂlar›na ev sahipli¤i yapan bu topraklar›n en önemli
yerleﬂim yerlerinden biri de 2000 y›la yak›n Smyrna ad›yla
bilinen ‹zmir’dir. ‹yon Krall›¤›ndan Pers ‹mparatorlu¤una,
Bizans kültüründen Türkiye Cumhuriyetine kadar parças›
oldu¤u her siyasi yap›n›n en önemli ve geliﬂmiﬂ yaﬂam
merkezlerinden biri olmay› baﬂaran ‹zmir’in en eski yerleﬂim
yerlerinden biri ise Buca’d›r.
‹zmir’i çevreleyen yükseltilerden biri olan Nif Da¤›’n›n
güneyinde yer alan Buca, tarihi Kral Yolunun3 hemen yan›nda
olman›n da ayr›cal›¤› ile Antik Ça¤dan itibaren sürekli canl›,
nüfus popülasyonunu koruyan ve kültürel renklili¤i ile dikkat
çeken bir yerleﬂim yeri olagelmiﬂtir (Aras, 2000; Aksoy, 2002;
Cadoux, 2003). ‹lk toplumsal organizasyonun M.Ö. 7’inci
yüzy›lda Anadolu’da yaﬂanan ‹yon göçü s›ras›nda oluﬂmaya
baﬂlad›¤› san›lan kentte s›ras›yla Lidyal›lar (M.Ö. 610-546),
Persler (M.Ö. 546-333), Büyük ‹skender ve Makedon Krall›¤›
(M.Ö. 333-323), Pergamon [Bergama] Krall›¤› (M.Ö. 263-130)
ve Romal›lar ile Bizansl›lar (130 - 1076) hâkim olmuﬂlard›r.
Bizans ‹mparatorlu¤u döneminde Kohi ad›yla bilinen yerleﬂim
yerinin ad› daha sonra Gonia, ard›ndan Bugia olmuﬂ, zamanla
da Buca’ya dönüﬂmüﬂtür (Buca, izmirfx, 2015).
3 Kral Yolu: Büyük bir bölümü Önasyadaki ticaretin devinimi ile kendili¤inden oluﬂan, M.Ö. 5’inci yüzy›lda
Pers Kral› II. Darius taraf›ndan Ege k›y›lar›ndan Pers ﬂehri ﬁiraz’a kadar geliﬂtirilerek, karakollar ve konak
yerleri ile güvenlik alt›na al›nan ve Pers Kral Yolu olarak da bilinen tarihi seyahat ve ticaret yolu.
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ﬁekil 1. Buca K›z›lçullu Su Kemerleri (‹ZTO, 2016)

Kral Yolu güzergâh›n›n bir parças› olan ‹zmir, 17’nci yüzy›lda
Anadolu’ya gelen Uzak ve Ortado¤u ba¤lant›l› kervan ticaret
yollar›n›n son dura¤› haline gelmiﬂtir (Bauden, 2003; ‹zmir
Valili¤i, 2016). O zamana kadar Rumlar›n a¤›rl›kta oldu¤u
orta ölçekli bir Ege köyü olarak kalan, sakinlerinin tar›mla,
özellikle de ba¤c›l›kla ilgilendi¤i Buca ‹zmir’in parlayan
y›ld›z›na dönüﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r (ﬁenyap›l›, 2005, s. 27).

ﬁekil 2. Buca Kervan Köprüsü (‹zmir Valili¤i, 2016)

Buca’n›n y›ld›z›n› parlatan ve Smyrna’n›n h›zla büyüyen ve
geliﬂen yerleﬂim yerine dönüﬂtüren bu de¤iﬂimde, ayn› yüzy›l
içinde ‹mparatorluk bünyesinde yaﬂayan gayrimüslim zümrenin
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yan› s›ra Osmanl›’da ticaret ile u¤raﬂmak için aileleri ile
birlikte Avrupa’dan gelen tüccarlar›n bölgeye yerleﬂmeye
baﬂlamas› da etkili olmuﬂtur. Yaﬂanan bu de¤iﬂimle birlikte
Buca’da ortaya ç›kan dini ve kültürel çeﬂitlilik Cumhuriyet’in
ilk y›llar›na, hatta 20’inci yüzy›l›n ikinci yar›s›na kadar
korunmuﬂtur. Günümüzde dahi Buca’da bu renklili¤in izlerini
görmek olanakl›d›r. Çok kültürlü bu toplum içerisinde nüfus
ve etkinlik aç›s›ndan ön plana ç›kan grup ise ‹ngiliz
vatandaﬂlar›d›r.

ﬁekil 3. 1834 y›l›nda aç›lan Buca All Saints British Protestan Kilisesi
(Buca Belediyesi, 2016)

Buca’n›n tarihini biçimleyen di¤er bir olgu, 1860 y›l›nda
‹ngiliz Ayd›n Demiryolu (Otoman Railways) ﬁirketi taraf›ndan,
Türkiye’nin ilk iki demiryolu ba¤lant›s›ndan biri olan ‹zmirAyd›n tren yolunun Buca’ya uzat›lmas›d›r. Parasido’dan4
ayr›lan bir hat Buca ya ba¤lanm›ﬂ, ard›ndan ﬂirketin üst düzey
yöneticilerinin Buca ya yerleﬂmesiyle art›k banliyöye dönüﬂen
kentin yaﬂant›s› daha da canlanm›ﬂt›r (Yaranga, 2002, s.53).
Tren yoluyla ba¤lant›l› olarak bir baﬂka geliﬂme de 1856
Paradiso-Buca aras›ndaki bir düzlükte, Bornoval› Whittall ve
Bucal› Rees ailelerinin öncülü¤ünde yapt›r›lan at koﬂusu
alan›ndaki yar›ﬂlar›n, tren yolunun yap›m›ndan sonra düzenli
olarak sürdürülmüﬂ olmas›d›r (Kültür ve Turizm Bakanl›¤›,
2016).
4 Parasido, Buca’n›n günümüzde ﬁirinyer olarak bilinen ve zaman zaman Buca kadar popüler olan semtinin
eski ad›d›r. Semtte 19’uncu yüzy›lda at yar›ﬂlar›n›n yap›ld›¤› yer günümüzde ﬁirinyer Hipodromu olarak
faaliyetine devam etmektedir.
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ﬁekil 4. Eski Amerikan Koleji Saat Kulesi (‹ZTO, 2016)

19’uncu yüzy›l›n ikinci çeyre¤i ile birlikte Balkanlarda yaﬂanan
milliyetçilik ak›m› ve Türk vatandaﬂlar›n Anadolu’ya zorunlu
göçü ile Türk popülasyonu artan ‹zmir ve Buca’daki nüfus
dengesi, Balkan Savaﬂlar›n›n ard›ndan Levantenlerin aleyhine
biraz daha de¤iﬂmiﬂtir (Buca Belediyesi, 2016). I. Dünya
Savaﬂ› ve Kurtuluﬂ Savaﬂ›n›n s›cak ve sürekli eylem
merkezlerinden biri olan ‹zmir, ‹stanbul ve Ankara ile birlikte
Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin de sosyal, siyasi ve ekonomik
seyrini do¤rudan belirleyen kenttir. Bu apolet, ﬂehrin en
kalabal›k iki ilçesinden biri olan Buca’ya da hem farkl› f›rsat
ve olanaklar hem de çeﬂitli sorumluluk ve görevler
getirmektedir.
1950’li y›llara kadar eski kentsel yap›s›n› ve ölçe¤ini koruyan
Buca’n›n Aﬂa¤› Mahalle olarak adland›r›lan k›sm›nda daha
çok memur ve iﬂ adam› aileleri, Yukar› Mahallesinde ise
tar›mla u¤raﬂan göçmen kesim yaﬂam›n› sürdürmüﬂtür. Bu
dönemde 10 bin nüfuslu bir bucak olan Buca, bir banliyö
olma kimli¤ini tam anlam›yla korumuﬂtur. Çünkü deniz
k›y›s›na yaklaﬂ›k 10 km. mesafede olan kentin ‹zmir ile
ba¤lant›s›n› sa¤layan baﬂl›ca ulaﬂ›m arac› trendir (Buca,
izmirfx, 2015). Kentin onlarca yüzy›lda inﬂa etti¤i kendine
özgü toplumsal yap›s›n›n korunmas›n› sa¤layan bu statü
yüzy›l›n ikinci yar›s› ile birlikte de¤iﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r.
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ﬁekil 5. Buca’dan Bir Enstantane, 2015

Cumhuriyetin ile birlikte belediye statüsü kazanm›ﬂ olan
Buca, 1987 y›l›nda yürürlü¤e giren 3392 say›l› yasa ile ilçe
olmuﬂtur. 3 köyü ve bir beldesi olan kentin yüzölçümü 134
km2’dir. Adrese Dayal› Nüfus Kay›t Sistemi 2015 y›l› sonuçlar›na
göre nüfusu 470.768 5 olan Buca’da %99’luk bir okuryazar
oran› vard›r. 39 y›ll›k bir tecrübe ile kendisine ba¤l› 39 merkez
mahalle ve 4 taﬂra muhtarl›¤› ile vatandaﬂlar›na hizmet veren
Buca Belediyesinin hizmet alan› içerisinde ülkemizin köklü
üniversitelerinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi merkez
kampüsü ve kampüs d›ﬂ›nda konuﬂlanan E¤itim, Hukuk,
‹ktisat ve ‹ﬂletme Fakülteleri de yer almaktad›r.

ﬁekil 6. Buca Belediyesi Binas›
5

‹lçe nüfusu Adrese Dayal› Nüfus Kay›t Sisteminin https://adres.nvi.gov.tr adresinden al›nm›ﬂt›r.
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Eski ‹zmir Büyükﬂehir Belediye Baﬂkanlar›ndan Ahmet
Piriﬂtina’n›n o¤lu Levent Piriﬂtina’n›n baﬂkanl›¤›n› yapt›¤›
belediye teﬂkilat›, 36 müdürlük ve belediyeye ba¤l› iki
kuruluﬂtan oluﬂmaktad›r. Do¤rudan baﬂkanl›¤a ba¤l› Toplumsal
‹letiﬂim Merkezi (T‹M), Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liﬂkiler, Bilgi
‹ﬂlem, Kültür ve Sosyal ‹ﬂler ve Kütüphane Müdürlükleri
belediye bünyesinde kültür ve bilgi hizmeti verilen birimlerdir.
Söz konusu birimlerin tamam›nda istihdam edilen çal›ﬂan
say›s› 100’den fazlad›r (Buca Belediyesi, 2016). Bu noktada
dikkat çekici olan; belediye teﬂkilat› içerisinde –ülkemizde
çok az ilçe belediyesinde uygulanan– yaln›zca belediye
kütüphanecilik hizmetlerinden sorumlu olan bir müdürlü¤ün
(Kütüphane Müdürlü¤ü) oluﬂturulmuﬂ olmas›d›r.
Buca Belediyesi Kültür ve Bilgi Hizmetleri
Buca Belediyesinde vatandaﬂa sunulan kültür ve bilgi
hizmetlerinin önemli bölümü, her ikisi de ülkemiz belediyecilik
anlay›ﬂ›n›n ilk uygulama örneklerinden olan Kütüphane
Müdürlü¤ü ve Toplumsal ‹letiﬂim Merkezi taraf›ndan yürütülmektedir.
21 Ocak 2015 tarihinde kurulan Kütüphane Müdürlü¤ü, baﬂta
belediyenin oluﬂturuldu¤u ilk günden itibaren Kültür ve
Sosyal ‹ﬂler Müdürlü¤ü bünyesinde hizmet veren halk
kütüphanesi olmak üzere, tüm kütüphanecilik hizmetlerinin
yürütülmesinin sorumlulu¤unu üstlenen belediye birimi
kimli¤ini alm›ﬂt›r. Bu noktada ülkemizde çok az say›da ilçe
belediyesinde kütüphanenin ve kütüphane hizmetlerinin
müdürlük düzeyinde bir yaklaﬂ›mla ele al›nd›¤›n› yeniden
vurgulamak yerinde olacakt›r.
14 kiﬂinin6 istihdam edildi¤i Kütüphane Müdürlü¤ü bünyesinde
kütüphanecilik hizmetlerinin ücretsiz olarak yürütüldü¤ü bir
halk kütüphanesi, bir sahaflar soka¤›, iki kitap kafe, üç sokak
kitapl›¤› ve kütüphanelere gidemeyen engelli vatandaﬂlara
evde kütüphane hizmeti verilmesi için kullan›lan bir mobil
gezici kütüphane arac› vard›r. Bu birimlerin ortak amac›;
ilçedeki e¤itim ve ö¤retimi desteklemek, vatandaﬂlar›n
araﬂt›rma, ö¤retim ve e¤itim ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak olarak
belirlenmiﬂtir (Kütüphane Yönetmeli¤i, 2015).

6

Çal›ﬂanlardan hiç biri Bilgi ve Belge Yönetimi alan›nda lisans e¤itimi almam›ﬂt›r.
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ﬁekil 7. Buca Belediyesi Halk Kütüphanesi, 2016

Belediye kütüphane hizmetlerinin merkezinde yer alan halk
kütüphanesi 1989 y›l›nda belediye ile birlikte faaliyete
geçti¤inde 3 bin kitapl›k bir koleksiyona sahiptir. Günümüzde
kütüphanenin dermesi yaklaﬂ›k 22 bin kitaptan oluﬂmaktad›r.
Kütüphane raflar›nda 9 bin kitap okura sunulurken, görece
daha az tercih edilen 12 bin kitap ﬂu an için depoda tutulmaktad›r. Yetkililerle yap›lan görüﬂmede, bu kitaplar›n baﬂta
e¤itim kurumlar› olmak üzere gereksinimi olan kurum ve
kuruluﬂlara ba¤›ﬂlanmas›na iliﬂkin protokol çal›ﬂmalar›n›n
devam etti¤i bilgisi verilmiﬂtir.

ﬁekil 8. Buca Belediyesi Halk Kütüphanesi, 2016

Daha çok ö¤rencilerin istek ve beklentilerinin dikkate al›nd›¤›
dermede dünya klasikleri, popüler yay›nlar ile araﬂt›rma ve
inceleme kitaplar›n›n yan› s›ra dinden sanata, politikadan
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edebiyata pek çok alana iliﬂkin bilgi kaynaklar› yer almaktad›r.
Kütüphanede tamam›nda internet eriﬂiminin oldu¤u alt›
bilgisayar kullan›c›lar›n hizmetine sunulmuﬂ durumdad›r. Bu
bilgisayarlardan bir tanesi görme engelliler için özel donan›m›
olan ve yaln›z görme engellilerin kullan›m›na ayr›lm›ﬂ
bilgisayard›r.

ﬁekil 9. Buca Belediyesi Halk Kütüphanesi, 2016

Ba¤›ﬂlanan nitelikli kitaplar›n de dermeye kat›ld›¤› kütüphaneye
2016 y›l› içinde yeni kitap al›nmas› için belediyeden 100 bin
liral›k bütçe ayr›lm›ﬂt›r. “e-Kütüphane”7 ad›yla s›n›rl› bir
otomasyon sistemine geçiﬂ sürecinin yaﬂand›¤› ve 5 personel
ile hizmetlerin yürütüldü¤ü kütüphanenin k›sa vadeli hedefi;
tamam› güncel ve aç›k raf sistemi ile okura sunulabilen 2530 bin kitab›n yer ald›¤› bir bilgi merkezi olmak olarak ortaya
konulmuﬂtur. Üyelere 15 gün süre ile 2 kitab› ödünç verildi¤i
kütüphaneye üye olunabilmesinin tek koﬂulu ilçe s›n›rlar›
içerisinde gösterilebilecek bir ikamet adresidir. 2015 verilerine
göre 2730 üyenin oldu¤u kütüphanede y›l içinde 5 binin
üzerinde kitap ödünç verilmiﬂtir. Kütüphane binas› ile bitiﬂik
bulunan ve ayn› mimari özelliklere sahip olan, alt kat›nda
tam kapasite ile faaliyet göstermeyen bir yemekhanenin,
üstünde ise belediye taraf›ndan iﬂletilen bir kafeteryan›n da
kütüphaneye dâhil edilerek mevcut kütüphanenin yetenek
ve olanaklar›n›n artt›r›lmas› Kütüphane Müdürlü¤ünün orta
erimli hedefleri aras›nda yer almaktad›r.
7 Kütüphane Müdürlü¤ü yöneticileri ile yap›lan görüﬂmede bu otomasyon sistemi ile kitab›n yerinin bulunmas›
ve gösterilmesinin, ödünç verme süreci ile bu sürecin takibinin, kaynak taramas›n›n ve kütüphane içinde
ayr› bir koleksiyon olmas› düﬂünülen “kent belle¤i” bölümünün iﬂleyiﬂinde kolayl›k ve hizmetlerde verimlili¤in
hedeflendi¤i belirtilmiﬂtir.
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ﬁekil 10. Halk Kütüphanesine kat›lmas› düﬂünülen kafeterya, 2016

Kitap ve kütüphane hizmetlerine iliﬂkin misyonun “kitap ve
kitap okuma konusunda fark›ndal›k yaratmak için soka¤a
ve sokaktaki insana dokunmak, o insan›n da kitaba
dokunmas›n› sa¤lamak gerekir” biçiminde ortaya konuldu¤u
Buca Belediyesinde bu do¤rultuda verilen hizmetlerden bir
di¤eri de ayn› yerde hizmet veren Mini Sahaflar Soka¤› ile
Kitap Kafedir. K›sa sürede ﬂehrin kitap okuma merkezleri
aras›ndaki yerini alan sokak ve kafe, kentin sayfiye yerlerinden
biri olan Yedigöller’de, haftan›n her günü kent sakinlerine
hizmet vermektedir.

ﬁekil 11. Buca Belediyesi Kitap Kafe, 2016

Tamam› belediyeye ba¤›ﬂlanan kitaplardan oluﬂan 3 bini
aﬂk›n kitab›n yer ald›¤› Sahaflar Soka¤› ile Kitap Kafe kent
sakinleri için kitapla buluﬂma noktalar›ndan biri olmuﬂtur.
Belediyenin “okumak bize iyi gelecek” slogan› ile yola ç›kt›¤›
kütüphane hizmetlerinden biri olan sokak ve kafede
vatandaﬂlar Kütüphane Müdürlü¤üne ba¤l› personelin
gözetiminde kitaplardan yararlanmakta hatta ödünç verme
sistemi üzerinden istedikleri kitaplar› ödünç alabilmektedirler
(Buca Belediyesi, 2016).
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ﬁekil 12. Buca Belediyesi Küçük Sahaflar Soka¤›, 2016

Kent sakinlerinin bir ﬂeyler yiyip içerken ayn› zamanda kitap
okuyabildikleri kitap kafenin müdavimleri aras›nda çocuklardan
ev han›mlar›na, üniversite ö¤rencilerinden bölge esnaf›na
kadar farkl› demografik özelliklerde okurlar yer almaktad›r.
Yaklaﬂ›k 2 y›ld›r hizmet veren sahaflar soka¤› duyarl›
vatandaﬂlar›n ba¤›ﬂlar› ile dermesini her geçen gün artt›rmaya
devam etmektedir.

ﬁekil 13. Buca Belediyesi Kitap Kafe, 2016

Sahaflar soka¤›na ba¤›ﬂlanan kitaplar›n 2 bin tanesi belediyenin
“vatandaﬂ› kitapla buluﬂturma, kitab› okura götürme” amac›
do¤rultusunda, yeni y›l kutlama etkinlikleri kapsam›nda 2015
y›l›n›n son günü kentin önemli ortak yaﬂam alanlar›ndan biri
olan Çevik Bir Meydan›nda kurulan “kitap a¤ac›na” konularak
ücretsiz al›nabilmesi için kent sakinlerine sunulmuﬂtur. Etkinlik
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Bucal›lar taraf›ndan ilgiyle karﬂ›lanm›ﬂ ve 2 saat içinde kitap
a¤ac›nda tek kitap kalmam›ﬂt›r. Bu yo¤un ilgi nedeniyle
belediye taraf›ndan kitap a¤ac› etkinli¤inin sürekli faaliyetler
kapsam›na al›nmas› ve her y›lbaﬂ›nda tekrarlanmas› karar›
al›nm›ﬂt›r (Buca Belediyesi, 2016).

ﬁekil 14. Çevik Bir Meydan› Y›lbaﬂ› Kitap A¤ac›, 2016

Buca Belediyesi taraf›ndan yürütülen bir di¤er kütüphane
hizmeti de “sokak kütüphaneleri” projesidir. Vatandaﬂlar›n
kitap ile temas›n› sa¤lamak ve insana kitab› sevdirmek için,
ﬂehrin insan dolaﬂ›m›n›n yo¤un oldu¤u belirli bölgelerine
asl›nda her biri küçük birer kitapl›k olan kütüphaneler kurarak
kitap ve kitap okuma konusunda fark›ndal›k yaratmak
amac›yla yola ç›k›lan proje kapsam›nda ﬂu ana kadar 3 tane
sokak kütüphanesi kurulmuﬂtur. Baﬂ›nda bir sorumlunun
olmad›¤› sokak kütüphanelerinin fiziksel varl›¤› ve hizmet
devaml›l›¤› tamamen vatandaﬂlar›n duyarl›l›klar› ve bu
kitapl›klar› sahiplenmeleri ile sürdürülmektedir. Dermesinin
tamam› kent sakinlerinin ba¤›ﬂlad›¤› kitaplardan oluﬂan sokak
kütüphanelerinde hem kitap ba¤›ﬂ› hem de ödünç al›nan
kitap konusunda yo¤un bir hareketlilik yaﬂand›¤› için bu
kütüphanelerde toplam kaç kitab›n oldu¤u güncel olarak
takip edilememekle beraber, 3 kütüphanedeki kitap say›s›n›n
2 bin civar›nda oldu¤u düﬂünülmektedir (Buca Belediyesi,
2016). Sokak kütüphanelerine ya da belediye bünyesinde
kütüphane hizmeti veren di¤er birimlere kitap ba¤›ﬂlamak
isteyen bir vatandaﬂ›n istemesi durumunda kitaplar›n o kiﬂinin
evine gidilerek al›nmas› ve kendisine bir teﬂekkür yaz›s›
verilmesi de belediyenin kütüphane hizmetleri aras›nda yer
almaktad›r.
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ﬁekil 15. Buca Belediyesi Sokak Kitapl›¤›, 2016

Buca Belediyesi’nin belli aral›kla ünlü yazarlar› Bucal›
vatandaﬂlarla bir araya getirmeyi hedefledi¤i “Kitap Kulübü”
projesi 2015 y›l› ile birlikte belediyenin bilgi ve kültür
hizmetleri aras›ndaki yerini alm›ﬂt›r. Kitap Kulübünün ilk
konu¤u ayn› y›l›n ﬁubat ay› içinde kent sakinleri ile buluﬂan
usta öykü ve roman yazar› ‹nci Aral olmuﬂtur. Buca Belediyesi
Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu’nda gerçekleﬂtirilen
söyleﬂiye kent sakinleri büyük ilgi göstermiﬂtir. Kitap Kulübü
etkinli¤inin ikincisine yazar Seda Diker, üçüncüsüne de
edebiyatç› Murathan Mungan konuk olarak davet edilmiﬂtir.
Kent sakinlerinin tüm konuklara büyük ilgi gösterdi¤i kitap
kulübü projesi uzun soluklu olmas› amaçlanan etkinlikleri
aras›ndaki yerini alm›ﬂt›r.

ﬁekil 16. Buca Belediyesinin kütüphane hizmetleri, 2016

Do¤rudan belediye baﬂkan›na ba¤l› birimlerden biri olan
Toplumsal ‹letiﬂim Merkezi (T‹M)’nde kültür hizmetleri ön
plandad›r. 2014 y›l›nda kurulan ve 10 personel ile hizmetlerin
yürütüldü¤ü Toplumsal ‹letiﬂim Merkezinin temel amac›
belediye hizmetleri ile sosyal yaﬂama iliﬂkin beklentileri
karﬂ›lamak ve buna yönelik uygulamalar› kolaylaﬂt›rmakt›r
(Buca Belediyesi, 2016). Vatandaﬂa dan›ﬂma, bilgi,
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bilgilendirme, dinleme ve yönlendirme hizmetinin verildi¤i
merkez sa¤lad›¤› uygulama baﬂar›s› ile ayn› zamanda
belediyenin di¤er müdürlüklerin baﬂar›s›n› ve verimlili¤ini
de artt›rmaktad›r. Dernekler, gençlik ve spor esnaflar, istihdam,
engelliler ve muhtarl›k olmak üzere alt› ayr› masada hizmet
veren Toplumsal ‹letiﬂim Merkezinde gençli ve spor masas›
en yo¤un bilgilendirme ve yönlendirmenin oldu¤u birimlerden
biridir. Toplumsal ‹letiﬂim Merkezi kurulmadan önceki dönem
iﬂ ak›ﬂ ve yo¤unlu¤u ile Merkez faaliyete geçtikten sonraki
iﬂ ak›ﬂ ve yo¤unlu¤u karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda belediye bünyesindeki
hemen tüm birimlerde yaklaﬂ›k %30’luk bir iyileﬂme yaﬂand›¤›
ortaya ç›km›ﬂt›r (Buca Belediyesi, 2016). Bu de¤iﬂim Merkezde
verilen bilgi hizmetinin hem belediye hem de kent sakinleri
için ne kadar önemli ve yararl› oldu¤unu göstermektedir.
Özellikle kentte gerçekleﬂtirilecek kültür, sanat ve spor
etkinlikleri ile içeri¤ine yönelik ilk bilgilendirmenin yap›ld›¤›
birim olan Toplumsal ‹letiﬂim Merkezinin bu özgünlü¤ü
dikkate al›nd›¤›nda kentin T‹M’in kentin kültürel yaﬂam›nda
ve kent sakinlerinin bu kültürel yaﬂam›n aktörlerinden biri
olmas›n›n sa¤lanmas›nda, ﬂehrin kültürel geliﬂmiﬂli¤ini
beslemede vazgeçilemez bir yerinin oldu¤unu söylemek
yanl›ﬂ olmayacakt›r.
Sonuç ve De¤erlendirme
Çal›ﬂma kapsam›nda Buca ve Buca Belediyesine iliﬂkin
derlenen veriler, belediye yöneticileri ve çal›ﬂanlar› ile yap›lan
yüz yüze görüﬂmeler ve kurum faaliyet raporlar› ›ﬂ›¤›nda
var›lan sonuçlar k›saca ﬂöyle s›ralanabilir;
• Buca’da kütüphane hizmeti, belediye ilçe belediyesi
kimli¤i kazand›¤› andan itibaren sürekli var olan
hizmetlerden biridir.
• Mevcut belediye yönetimi de belediyenin kütüphane
hizmetlerini ve bu hizmetlerin baﬂar›s›n›
önemsemektedir.
• Kütüphane hizmetlerinin belediye organizasyonunda
–ülkemizde az rastlanan bir uygulama olarak–
“müdürlük” düzeyinde teﬂkilatland›r›lmas› bilgi
hizmetlerinin belediye taraf›ndan ne denli
önemsendi¤inin bir göstergesidir.
• Do¤rudan belediye baﬂkanl›¤›na ba¤l› olan ve kent
sakinleri taraf›ndan k›sa sürede benimsenen “T‹M”,
belediyenin farkl› alanlardaki hizmetlerine iliﬂkin
en önemli bilgilendirme merkezi konumundad›r.
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• Kütüphane Müdürlü¤ü teﬂkil edileli henüz 2 y›l
olmas›na karﬂ›n; “sahaflar çarﬂ›s›”, “kitap kafe”,
“sokak kitapl›klar›”, “kitap a¤ac›” gibi yenilikçi ve
sürekli projelerle kitap ve kütüphane konusunda
kentte ciddi bir fark›ndal›k yaratmay› baﬂarm›ﬂt›r.
• Belediye taraf›ndan sürekli bir “kitap ba¤›ﬂ
kampanyas›” düzenlenmekte ve bu kampanya
vatandaﬂlar taraf›ndan büyük ilgi görmektedir.
• Çeﬂitlenerek geliﬂen ve yönetim taraf›ndan sürekli
gündemde tutulmaya çal›ﬂ›lan kütüphane hizmetleri
kent sakinlerinin de dikkatini çekmiﬂ, bu ilgi hem
belediye bünyesinde yürütülen kitap ve kütüphane
hizmetlerinden yararlananlar›n hem de ba¤›ﬂlar ile
bu hizmetlere destek verenlerin say›s›n› artt›rm›ﬂt›r.
• Kütüphane Müdürlü¤ü bünyesinde 14 kiﬂi istihdam
edilmesine karﬂ›n bunlar›n hiçbirisi
Kütüphanecilik/Bilgi ve Belge yönetimi alan›nda
lisans e¤itimi almam›ﬂt›r. Hem belediye yönetimi
hem de kütüphane müdürlü¤ü bu durumun
kütüphane hizmetleri aç›s›ndan büyük bir eksiklik
oldu¤unun fark›ndad›r ve bunun en önemli
eksiklikleri oldu¤unu aç›k yüreklilikle itiraf
etmektedir.
• Kütüphane Müdürlü¤ünde bilgi profesyoneli
istihdam edilmesi belediyenin yak›n gelecekteki
hedeflerinden biri olarak ortaya konmuﬂtur.
• Yöneticiler ve personelin dikkat çekecek yeni
hizmetler ve etkinlikler konusunda sürekli bir aray›ﬂ
içinde olmalar› ve bu konuyu çok önemsemeleri,
Buca Belediyesi kütüphane hizmetleri için en umut
verici yan olarak görünmektedir.
Araﬂt›rmada elde edilen veriler ve var›lan sonuçlar do¤rultusunda Buca Belediyesi taraf›ndan yürütülen kütüphane ve
bilgi hizmetlerinin geliﬂtirilmesi, bu sürecin yenilikçi uygulamalarla zenginleﬂtirilmesi ve söz konusu uygulamalara yönelik
kent sakinlerinde bir fark›ndal›k ve aktif kat›l›m arzusu
yarat›lmas›na iliﬂkin ortaya konan öneriler ise ﬂunlard›r;
• Kütüphane Müdürlü¤ü bünyesinde bir –verilen
bilgi hizmetlerinin çeﬂitlili¤i ve co¤rafi da¤›l›m›
dikkate al›nd›¤›nda olanakl›ysa daha fazla –bilgi
profesyonelinin istihdam edilmesi Kütüphane
Müdürlü¤ünün ilk önceli¤i olmal›d›r.
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• Belediyelerin kütüphane ve bilgi hizmetleri aç›s›ndan
ulusal çapta baﬂar›l› uygulama örne¤i ortaya koyan
yerel yönetimlerle iletiﬂim kurulmas› Buca
Belediyesinin kütüphane ve bilgi hizmetlerini
zenginleﬂtirecektir.
• Bölgede yer alan di¤er belediyelerle kütüphane ve
bilgi hizmetleri konusunda yürütülecek iﬂbirli¤i ve
üstlenilebilecek rehberlik görevi hem kent
sakinlerinde hem de di¤er belediyelerde Buca
Belediyesinin yürüttü¤ü kütüphane ve bilgi
hizmetlerinin fark›ndal›¤›n› ve sayg›nl›¤›n› att›racakt›r.
• Kütüphane hizmetlerinin yürütülmesi s›ras›nda
ilçede bulunan e¤itim kurumlar› ile iﬂbirli¤inin
artt›r›lmas› belediyenin kültür hizmetlerinin bilinmesi
ve daha anlaml› olmas› aç›s›ndan katk› sa¤layacakt›r.
• ‹lçede hemen her yaﬂtan kent sakininin ilgisini
çeken “kitap kafe”lerin say›s›n› ve kitlelere eriﬂim
kolayl›¤›n› artt›rmak belediyenin kütüphane
hizmetlerinin daha çok bilinmesini sa¤layacakt›r.
• “Kitap Kulübü” projesinin daha s›k aral›klarla
tekrarlanmas› ve daha düzenli hale getirilmesi kent
sakinlerinin kitaba ve kitap okumaya olan ilgilerini
artt›racakt›r.
• Henüz çok yeni bir uygulama olan “e-Kütüphane
Projesi”nden yaln›z belediyenin web adresini ziyaret
edenlerin de¤il, daha çok kent sakinin haberdar
olmas› ve uygulama konusunda bilgilendirilmesi
sa¤lanmal›d›r.
• Ciddi bir kullan›c› kitlesi olan Belediye Halk
Kütüphanesinin geniﬂletilmesi projesi en k›sa
zamanda uygulamaya konulmal›d›r.
• Belediye Halk Kütüphanesinin büyütülmesiyle,
2016 y›l›nda 100 bin liral›k bütçe ile zenginleﬂtirilmesi
planlanan dermenin okurla daha çok buluﬂmas›
sa¤lanacakt›r.
• Belediye Halk Kütüphanesinin, Sahaflar Soka¤›n›n
ve Kitap Kafenin en önemli kullan›c› grubunu
oluﬂturan Dokuz Eylül Üniversitesi ö¤rencilerinin
bu merkezlere olan ilgisini ve kullan›m yo¤unlu¤unu
artt›rmak için do¤rudan üniversiteyi hedef alan bir
halkla iliﬂkiler ve pazarlama plan› geliﬂtirilerek bu
plan›n uygulamaya konulmas›, belediyenin
kütüphane ve bilgi hizmetlerinin hem kalitesini
artt›racak hem de yenilikçi uygulamalar aç›s›ndan
yeni ufuklar açacakt›r.
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Demokrasi teamüllerine göre seçimle yönetime gelen siyasi
oluﬂumlar›n ve figürlerin temel amaçlar›ndan biri de baﬂar›l›
hizmet ve uygulamalarla seçmenlerinin beklentilerini
karﬂ›lamak ve bu seçmen kitlesi taraf›ndan yeniden siyasi
iktidar k›l›nmakt›r. Günümüzde siyasi iktidar›n baﬂar›s›n›n
göstergesi olarak kabul edilen altyap› çal›ﬂmalar›, çevre
düzenlemeleri gibi baﬂl›klardan biri de vatandaﬂ›na verdi¤i
kütüphane ve bilgi hizmetleridir. Söz konusu gerçekli¤in her
geçen daha belirgin ve hissedilir hale gelmesine paralel
olarak, belediyelerin kütüphane ve bilgi hizmetlerine verdikleri
önem ve uygulama çeﬂitlili¤i de artacakt›r. Bilgi
profesyonellerinin bu sürece kat›lmas›n›n yo¤unlu¤u sürecin
baﬂar›s›nda belirleyici olacak temel dinamiklerden biri olacakt›r.
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