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Öz
Her kurum kendi içerisinde kültürel bir dokuya sahiptir. Bu
doku kurum kültürü olarak nitelendirilmektedir. Kurum
kültürü, kurumun amaçlar› do¤rultusunda ﬂekillenir ve
uygun bir yönetim anlay›ﬂ› ile desteklenmesi gerekmektedir.
Kurum kültürü bazen bir araç, bazen de amaç niteli¤i taﬂ›r.
Kurumsal iﬂleyiﬂ aç›s›ndan de¤iﬂiklik yaﬂayan ya da ilk kez
ortaya ç›kan kurumlarda amaç niteli¤i taﬂ›yan kurum
kültürü, hizmet yaklaﬂ›m›n› belirli bir düzene göre
ﬂekillendiren kurumlar için daha çok araç niteli¤i
taﬂ›maktad›r. Bu ba¤lamda, yeni bir oluﬂum olarak
nitelendirilebilecek belediye kütüphanelerinin kurumsal bir
kültüre sahip olmas› gerekti¤i ve yenilikçi kurum kültürünün
belediye kütüphaneleri için uygun bir yaklaﬂ›m olaca¤›
düﬂünülmektedir. Bu çal›ﬂma kapsam›nda yenilikçi kurum
kültürünün belediye kütüphaneleri aç›s›ndan önemi üzerinde
durularak, Türkiye’den ve dünyadan yenilikçi hizmet
örnekleriyle konu pekiﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Belediye
kütüphaneleri için yenilikçi hizmet geliﬂtirme ve yenilikçili¤in
hizmet kültürüne dönüﬂtürülmesi kapsam›nda yol haritas›
ç›kar›lmas› çal›ﬂman›n amac›n› oluﬂturmaktad›r.
Anahtar Kelimeler: Halk kütüphaneleri, belediye
kütüphaneleri, inovasyon, yenilikçilik, yenilikçilik kültürü,
yenilikçi hizmet.
Giriﬂ
Tar›m ve sanayi toplumundan sonra, yaﬂan›lan ça¤ bilgi ça¤›
olarak nitelendirilmektedir. Ancak bu yaklaﬂ›mla birlikte
teknoloji ça¤›n›n etkileri ve buna ba¤l› olarak yenilikçilik
ça¤›n›n belirtileri göz ard› edilmemelidir. Yenilikçilik kavram›na
iliﬂkin dört yüzün üzerinde tan›m yap›lmas›na ra¤men, bilgi
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merkezleri aç›s›ndan özellikle belirli aﬂamalardan oluﬂan bir
süreç olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤ine dikkat çekilmektedir.
Çal›ﬂma kapsam›nda, yenilikçili¤in iﬂletmeler ve kuruluﬂlar
için hayati önem taﬂ›d›¤›na, her kurumun kendi hizmet
yaklaﬂ›m› ve hedef kitlesine uygun bir yenilikçilik tan›m›
yapmas›n›n mümkün oldu¤una, yenilikçili¤in belediye
kütüphaneleri aç›s›ndan bir süreç olarak ele al›nmas›
gerekti¤ine ve bu yaklaﬂ›m›n hizmet kalitesini art›raca¤›na
iliﬂkin bulgular elde edilmiﬂtir. Çal›ﬂman›n sonuçlar›na göre,
yenilikçili¤in hizmet kültürüne dönüﬂtürülmesi belediye
kütüphanelerinin amaç, iﬂlev ve görevlerinin yenilikçilik
ekseninde de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Hizmet geliﬂtirme
stratejisinin kullan›c› odakl› ve de¤iﬂen gereksinimlere karﬂ›l›k
verebilecek ﬂekilde düzenlenmesi önem taﬂ›maktad›r. Sürekli
de¤iﬂen kullan›c› ilgi, beklenti ve ihtiyaçlar› karﬂ›s›nda
kütüphane yönetimi ve kütüphanecilerin hizmet alg›lar›n›
de¤iﬂtirmeleri ve kendilerini geliﬂtirerek de¤iﬂime ayak
uydurabilmeleri gerekmektedir. Bu sayede, belediye
kütüphaneleri kullan›c› ilgisini canl› tutabilmek ve kurumsal
varl›¤›n› sürdürebilmek için yenilikçi yaklaﬂ›m ve uygulamalar›
benimseyerek hizmet kültürüne dönüﬂtürebilme ﬂans›
yakalayacakt›r. Bu ba¤lamda, Türkiye’de ve dünyadaki halk
ve belediye kütüphanelerinde gerçekleﬂtirilen yenilikçi
yaklaﬂ›m ve uygulamalar›n takip edilmesi ve bu hizmetlerin
ﬂartlara uygun hale getirilerek kullan›c›ya sunulmas› özellikle
yönetici ve kütüphanecilerin alg› ve fark›ndal›k seviyesini
yükseltirken mesle¤e bak›ﬂ aç›lar›n› de¤iﬂtirerek görev ve
sorumluluklar›n ciddiyetine var›lmas›n› sa¤layacakt›r.
Amaç, Kapsam ve Yöntem
Bilgi merkezleri, konu kapsam›nda belediye kütüphaneleri
aç›s›ndan yenilikçilik yaklaﬂ›m› ele al›n›rken yenilikçili¤in ve
yenilikçi hizmetin ne oldu¤u, nas›l bir sürecin sonucunda
ortaya ç›kt›¤›, bu sürece etki eden faktörler, Türkiye’den ve
dünyadan yenilikçi hizmet örnekleriyle bu yaklaﬂ›m›n kurum
kültürü aç›s›ndan önemine de¤inilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu
kapsamda, belediye kütüphanelerinde hizmet kalitesinin
art›r›lmas› ve kurumsal varl›¤›n devaml›l›¤› aç›s›ndan yenilikçilik
yaklaﬂ›m›n›n hizmet kültürüne dönüﬂtürülmesi gerekti¤ine
dikkat çekilmesi araﬂt›rman›n temel amac› olarak belirlenmiﬂtir.
Çal›ﬂma kapsam›nda betimleme yöntemi kullan›lm›ﬂt›r.
Yenilikçilik yaklaﬂ›m› literatüre ba¤l› olarak incelenmiﬂ,
bulgular nitel veriler do¤rultusunda ortaya konularak konu,
teorik bir yaklaﬂ›mla aç›klanm›ﬂt›r.
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Yenilikçilik ve Yenilikçi Hizmet Yaklaﬂ›m›na Kavramsal
Bak›ﬂ
Her geçen gün bireylerin ilgi, istek ve gelece¤e yönelik
beklentileri de¤iﬂmektedir. Konumuz itibariyle bireylerin
kültürel anlamda ve bilgi odakl› ihtiyaç ve beklentilerinde
de birtak›m de¤iﬂikliklerin yaﬂand›¤› ve ilgili kurumlar
arac›l›¤›yla bu istek ve beklentilerin belirli ölçüde
karﬂ›lanabildi¤i bilinmektedir. Bu kurumlar›n baﬂ›nda özellikle
geniﬂ bir kullan›c› kitlesine sahip olan halk kütüphaneleri
ve son zamanlarda önem kazanan belediye kütüphaneleri
gelmektedir. Her iki kütüphane türü taraf›ndan söz konusu
ihtiyaçlar›n karﬂ›lanabilmesi, hizmet verilen yöre halk›n›n
gereksinimlerini iyi analiz etmeye ve sürekli yeni fikirler
geliﬂtirerek de¤iﬂime karﬂ› durulabilmeye ba¤l›d›r.
Kütüphanelerin de¤iﬂime ayak uydurabilmesi hizmet
yaklaﬂ›m›nda birtak›m de¤iﬂikliklere gidilmesi ve yenilikçilik
(inovasyon) kültürünü hizmet kültürüne dönüﬂtürmesi zorunlu
görülmektedir.
‹novasyon (yenilikçilik) kavram› yeni ve de¤iﬂik bir ﬂey
yapmak, yenileﬂmek, baﬂkalaﬂmak anlam›nda kullan›lan
Latince innovatus fiilinden türetilmekle birlikte, son y›llarda
özellikle bilim ve teknoloji dünyas›nda ön plana ç›kan, bilgi
ve teknoloji ça¤›n›n birbiriyle etkileﬂimli bir ﬂekilde yaﬂanmas›
sonucunda önemini her geçen gün art›ran ve Türkçe’de
yenilikçilik, yenilenme ve yenileﬂim gibi karﬂ›l›klar bulan bir
kavram olarak dikkat çekmektedir (Yamaç, 2001). Yenilikçili¤e
iliﬂkin en geniﬂ kapsaml› tan›mlardan birinde yenilikçilik;
“Yeni veya önemli derecede iyileﬂtirilmiﬂ bir ürün (mal veya
hizmet) veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni
bir organizasyonel yöntemin gerçekleﬂtirilmesi” olarak
tan›mlanmaktad›r (Organisation, 2005, s. 50). Yenilikçilik
kavram› için onlarca tan›m›n yap›lmas› mümkün olmakla
birlikte bu tan›mlar›n üç temel ortak noktas›n›n oldu¤u
anlaﬂ›lmaktad›r. Bu ortak noktalar; ortaya yeni bir ürün,
hizmet, yöntem ç›kar›lmas›, pazarlanabilir olmas› ve sürdürülebilirliktir. Her kurum ya da iﬂletme için farkl› bir yenilikçilik
tan›m›n›n geliﬂtirilmesi ve yaklaﬂ›m›n›n benimsenmesi mümkün
olabilece¤i gibi belediye kütüphaneleri aç›s›ndan da
yenilikçili¤in farkl›l›k gösterece¤i ancak yine de belirli s›n›rlar
içerisinde düﬂünülmesi gerekti¤i göz ard› edilmemelidir. Bu
ba¤lamda yenilikçili¤in ne oldu¤uyla birlikte ne olmad›¤›n›n
bilinmesi sürece olumlu katk› sa¤layacakt›r. Yenilikçilikle
ilgili; Sadece teknolojiyi kapsayaca¤›, birden çok hedefinin
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olamayaca¤›, sadece büyük ﬂirket ve kurumlara uygun oldu¤u,
kurumu zora sokacak riskler içerdi¤i, yenilikçili¤in
pazarlamas›n›n olmayaca¤› ya da gereksiz oldu¤u, farkl›
yapman›n yenilikçilik olmad›¤›, yenilikçili¤in tek baﬂ›na
yap›lmas› gerekti¤i, küçük fikirlerin yenilikçi say›lmayaca¤›,
yenilikçili¤in sadece yeni ürün ve hizmet geliﬂtirmek oldu¤u
gibi yanl›ﬂ bilinen ve uygulanan yaklaﬂ›mlar söz konusudur
(Ateﬂ, 2008).
Kavramsal yaklaﬂ›m›n ard›ndan konumuz itibariyle uygulamada
belediye kütüphaneleri aç›s›ndan kolayl›k sa¤layaca¤›na
inan›lan yenilikçi hizmetlere iliﬂkin yaklaﬂ›mlara de¤inilmektedir.
“Yenilikçi Hizmet” kavram›n› halk ve belediye kütüphaneleri
aç›s›ndan ﬂu ﬂekillerde tan›mlamak mümkündür;
• “Tamam›yla yeni bir hizmet,
• Var olan bir hizmetin yeni bir yöntemle sunulmas›,
• Yerel bölgenin ihtiyac›na yönelik geliﬂtirilen yeni
bir hizmet,
• Var olan bir hizmetin geliﬂtirilmesi/geniﬂletilmesi
ile ortaya ç›kan hizmet” (Alaca, 2015, s. 32).
Belediyelerin, hizmet politikalar› kapsam›nda farkl› tan›mlar›
benimsemesi ve uygulamas› mümkündür. Her bölgenin
ihtiyaç ve beklentileri bir olmayaca¤› gibi, her belediye
kütüphanesinin de yenilikçilik sürecinde ayn› yaklaﬂ›m›
sergilemesi beklenmemelidir. Belediye kütüphaneleri yerelin
ihtiyaç ve beklentilerine, sahip olunan yeterlilikler kapsam›nda
cevap vermek durumundad›r. Bu ba¤lamda, birinci ve üçüncü
tan›m daha önce yap›lmam›ﬂ ve orijinal olan hizmetlere iﬂaret
ederken, ikinci ve dördüncü tan›mlar ise var olan hizmetler
üzerinden birtak›m de¤iﬂikliklere gidilmesini dolay›s›yla var
olan üzerinden ortaya yeni hizmetlerin ç›kar›lmas› gerekti¤ine
iﬂaret etmektedir. Yenilikçi hizmet kapsam›nda çizilen geniﬂ
çerçeve, kütüphane hizmetlerinin daha sa¤l›kl› gerçekleﬂtirilmesi konusunda kullan›c› gereksinimlerinin dikkate
al›nmas›n›n yan›nda kütüphaneci yeterliliklerini de göz
önünde bulundurmaktad›r.
Yenilikçilik kültürünün belediye kütüphaneleri için hizmet
kültürüne dönüﬂtürülmesi, hizmet kalitesinin art›r›lmas› ve
dolay›s›yla kurumsal varl›¤›n süreklili¤i aç›s›ndan önemlidir.
Bu ba¤lamda, çal›ﬂma kapsam›nda yenilikçili¤in ve yenilikçi
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hizmetin, kurum kültürlerinin ve özellikle yenilikçilik
kültürünün ne oldu¤una, yenilikçi kurum kültürünü oluﬂturan
bileﬂenlere, yenilikçili¤in iﬂletmeler için önemine ve
Türkiye’den ve dünyadan yenilikçi hizmet kapsam›nda
örneklerle yenilikçilik kültürünün belediye kütüphaneleri
için önemine de¤inilmektedir.
Kurum Kültürü Türleri: Yenilikçilik Kültürü ve
Bileﬂenleri
Bireylerin sahip olduklar› karakter ve kimlikler gibi
kurumlar›nda kendilerine özgü karakter ve kimlikleri
bulunmaktad›r. Karakter yap›s› kurumun kültürünü yans›tan
önemli bir etkendir. Her kurum belirli bir kültür anlay›ﬂ›n›
özümseyebilece¤i gibi, birden fazla kültür yap›s›n› bir arada
tutarak esnek bir anlay›ﬂ›n benimsenmesi de mümkündür.
Önemli olan, stratejiye hizmet eden birleﬂimi yaratmak ve
bu birleﬂimi, uygun bir liderlik yaklaﬂ›m› ile destekleyebilmektir
(Motiva, 2016).
Kurum kültürü türlerine bak›ld›¤›nda özellikle belirli türlerin
ön plana ç›kt›¤› görülmektedir. Bunlar; Muhafazakâr, direnç,
hiyerarﬂi, piyasa, klan, süreklilik, yenilikçi/de¤iﬂimci kültürlerdir.
Muhafazakâr kültür, muhafazakâr inanç ve de¤erlere sahip
bir kurum kültürü anlay›ﬂ›d›r. Kültürün yaﬂamas› ve sonraki
nesillere devretmesi esas al›nmaktad›r. De¤iﬂime tedbirle
yaklaﬂ›lan bir kültürel anlay›ﬂt›r. Süreklilik kültürünü
benimseyen kurumlar, muhafazakâr ve de¤iﬂimci kültür
türünü ayn› anda benimsemiﬂ olmaktad›r. Bu kültür
anlay›ﬂ›nda, geçmiﬂe ba¤l› kal›nd›¤› ölçüde gelece¤e uzanman›n
daha kolay olaca¤› varsay›lmaktad›r. ‹stikrar ve denge ile
de¤iﬂimin her zaman bir arada olmas› gerekti¤ine
inan›lmaktad›r. Direnç kültürüne sahip olan kurumlar de¤iﬂim
karﬂ›s›nda de¤iﬂimci davranmamakta, aksine çevresel de¤iﬂime
karﬂ› dura¤an tutum göstermektedir. Bu kültür tipinin egemen
oldu¤u kurumlarda de¤iﬂim bask›lar› kurumun d›ﬂ çevresinden
gelmekte, ancak içeridekiler de¤iﬂime direnç göstermektedirler
(Aktan ve Tutar, t. y.). Hiyerarﬂi kültürü, resmi ve yap›land›r›lm›ﬂ bir modeldir. Yap›lacak olana prosedürler karar
vermektedir. Kurumun düzgün çal›ﬂmas›n› sa¤lamakta en
önemli etken sürece ba¤l›l›kt›r. Resmi kurallar ve politikalar
kurumu bir arada tutmaktad›r. S›n›rlar›n net bir ﬂekilde
çizildi¤i bu yap›da, esneklik ve özgür hareket edebilme ikinci
plandad›r ve bu yaklaﬂ›m yenilikçili¤in kurum kültürüne
dönüﬂmesini güçleﬂtirmekte, süreci uzatmaktad›r. Piyasa
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kültürü, sonuç odakl› bir kültürdür. Çal›ﬂanlar rekabetçidir
ve hedeflere odakl›d›r. Kazanmaya yap›lan vurgu kurumu
bir arada tutmaktad›r. Sayg›nl›k ve baﬂar› en önemli kriterler
olarak dikkat çekmektedir. Pazar pay› baﬂar›n›n tan›m›n›
oluﬂturmaktad›r. Kurumsal tarz rekabete dayanmaktad›r. Klan
kültürü, arkadaﬂ iliﬂkilerinin a¤›r bast›¤› bir kurum kültürü
anlay›ﬂ›d›r. Kurum, ba¤l›l›k ve gelenek ile bir arada
tutulmaktad›r. Baﬂar›, müﬂterilerle empati kurma, ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lama ve insanlara sa¤lanan ilgi çerçevesinde
tan›mlanmaktad›r. Kurum tak›m çal›ﬂmas›n›, kat›l›m› ve
uzlaﬂ›m› teﬂvik etmektedir. Yenilikçi/De¤iﬂimci kültür, dinamik
ve yarat›c› bir çal›ﬂma ortam›n› temsil etmektedir. Giriﬂimcilik
ve risk alma yaklaﬂ›mlar› bu kültürel anlay›ﬂ›n içerisinde
bulunmaktad›r. Yenilikçi giriﬂimler kurum içerisinde birli¤i
sa¤layan malzemeler olarak nitelendirilmektedir. Yeni ürünlerin
veya hizmetlerin mevcudiyeti baﬂar› olarak alg›lanmaktad›r.
Bu kültür yap›s›, bireysel inisiyatifleri ve özgürlü¤ü teﬂvik
etmektedir (Motiva, 2016).
Kurum kültürü, kurumun amaçlar› do¤rultusunda ﬂekillenmekte ve kurumsal varl›¤›n süreklili¤i aç›s›ndan önem
taﬂ›maktad›r. Dolay›s›yla, her kurum kendi yap›s›na uygun
olan kültür anlay›ﬂ›n› benimserken riskli yanlar› da göz
önünde bulundurmak durumundad›r. Bu ba¤lamda, bilgi
merkezi olarak nitelendirilen ve yerele hizmet sunmakla
sorumlu olan belediye kütüphanelerinin gerek varl›¤›n› ispat
edebilmesi gerek kullan›c› beklentilerine karﬂ›l›k verebilmesi
ve sonucunda kurumsal varl›¤›n› sürdürebilmesi ad›na dinamik,
özgür ve giriﬂimci bir kurum kültürü anlay›ﬂ›yla yönetilmesi
ve bu anlay›ﬂ› sürdürmesi gerekmektedir. Bu ba¤lamda,
yenilikçi/de¤iﬂimci kurum kültürünün belediye kütüphaneleri
için en ideal yaklaﬂ›m oldu¤u düﬂünülmektedir.
Kurum kültürü, farkl› bileﬂenlerin bir araya gelmesi ve
birbirileriyle etkileﬂime girmeleri sonucunda oluﬂmaktad›r.
Her kurum kültürünü oluﬂturan birtak›m bileﬂenlerden söz
etmek mümkünüdür. Konumuz itibariyle yenilikçi kurum
kültürünün bileﬂenleri; Personel, kullan›c›, bütçe, bina, derme
ile birlikte yönetim, üst kurumlarla iliﬂkiler, pazarlama, bölge
yüz ölçümü, bölge nüfusu, kamuoyu tepkisi ve etkileﬂim
olarak ayr› baﬂl›klar halinde ele al›nmaktad›r.
Personel, kullan›c›, bütçe, bina ve derme bütün bilgi merkezleri
aç›s›ndan önemli say›lan 5 temel bileﬂen olarak bilinmektedir.
Yenilikçilik sürecinde, kurumda çal›ﬂan personelin yenilikçili¤e
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karﬂ› ilgisi, bu konudaki alg› ve bilgisi, merak duygusuna
sahip olmas›, grup çal›ﬂmas›na yatk›nl›¤› gibi alt etkenler
dikkate al›nmal› ve analiz edilmelidir. Eksik kal›nan yanlar›n
giderilmesine iliﬂkin sorumluluk yöneticilere düﬂmekte ve
bu eksikliklerin giderilmesi için hizmet içi e¤itimler ya da
kurum içi e¤itim etkili yaklaﬂ›mlar olarak dikkat çekmektedir.
Belediye kütüphanelerinde çal›ﬂan ya da çal›ﬂacak olan her
kütüphanecinin mesleki e¤itim alm›ﬂ olmayaca¤›, mesleki
e¤itim alm›ﬂ olsa da yenilikçilik konusunda yeterli seviyede
olamayaca¤› göz ard› edilmemelidir. Bütçe, yenilikçilik
sürecinde önemli bir di¤er etkendir. Kaliteli ve dikkat çekecek
hizmetler için gerekli olaca¤› gibi hizmetlerin sürdürülebilmesi
ad›na da önem taﬂ›maktad›r. Sürekli bir bütçeye sahip
olunmad›¤›nda, bir sonraki hizmet için soru iﬂaretleri ve
endiﬂe ço¤alacak, bütçe yaratma konusunda farkl› aray›ﬂlara
girilmesi kaç›n›lmaz olacakt›r. Bina, hizmetlerin sergilenmesi
için önemli bir bileﬂendir. Fiziki aç›dan uygunluk ya da
elveriﬂsizlik geliﬂtirilen hizmetleri ﬂekillendirici bir etkiye
sahiptir. Bu ba¤lamda, hizmete göre fiziki alan, fiziki alana
göre hizmet esnekli¤i göz ard› edilmemelidir. Kullan›c›
bileﬂeni, hizmetlerin ortaya ç›kar›l›ﬂ sebebi olarak
de¤erlendirilebilir. Hizmetler kullan›c› odakl› geliﬂtirildi¤inde
gerçek etki ortaya ç›kar›lm›ﬂ olacakt›r. Ayn› zamanda, isteyen,
sorgulayan ve daha yeniyi, daha iyiyi bekleyen bir kullan›c›
kitlesinin yarat›lmas› ise kütüphane hizmetlerinin kalitesinin
art›raca¤› gibi, kütüphane-kullan›c› etkileﬂimine olumlu
yans›yacakt›r. Bu sayede, kullan›c› kendisini geliﬂtirirken,
kütüphane de kendisini geliﬂtirmek durumunda kalacakt›r.
Derme, yenilikçilik sürecinde arac› niteli¤i taﬂ›yan bir bileﬂen
olarak dikkat çekmektedir. Kaynaklara eriﬂim için kütüphaneyi
kullanan kullan›c›lar›n hizmetlere karﬂ› fark›ndal›k kazanma
ve kendilerine yönelik geliﬂtirilen hizmetlere yönelme
ihtimalleri artacakt›r.
5 temel bileﬂenin yan›nda, yönetim anlay›ﬂ›, üst yönetimle
iliﬂkiler, pazarlama, bölge yüz ölçümü, nüfus, kamuoyu
tepkisi ve etkileﬂim de di¤er bileﬂenler olarak dikkat
çekmektedir. Yönetim anlay›ﬂ›n›n yenilikçilik kültüründe
önemli bir yere sahip oldu¤una de¤inilmiﬂti. Bu kültürel
yap›n›n özümsenmesinde, uygun bir yönetim anlay›ﬂ›n›n
benimsenmesi hayati önem taﬂ›maktad›r. Karar vericilerin,
k›r›lgan bir yap›ya sahip olan yenilikçilik sürecine olumlu
ve olumsuz yönde çok rahat ﬂekil verebilece¤ini tahmin
etmek güç de¤ildir. Bunun yan›nda, üst yönetimle iliﬂkilerin
güçlü olmas› sürece olumlu yans›yacakt›r. Üst yönetimin,
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kurumun amaçlar›n› anlamas› ve hizmetleri benimseyebilmesi,
kütüphane ve yönetiminin maddi manevi desteklenmesine
ortam haz›rlayacakt›r. Pazarlama bileﬂeni, bu süreçte
yenilikçili¤e can veren önemli bir bileﬂen olarak
de¤erlendirilmektedir. Ortaya ç›kan ürün, hizmet veya
yöntemin kullan›c› ve benzer kurumlara yans›t›labilmesi
hizmet, ürün veya yöntemin önemi ve gereklili¤inin
anlaﬂ›lmas›na yard›mc› olacakt›r. Yüz ölçümü ve nüfus
hizmetlerin ne kadar geniﬂ bir kitleye ya da alana hitap
edece¤i konusunda fikir veren bileﬂenlerdir. Bu ba¤lamda,
alan ve kitle darald›kça kullan›c›ya eriﬂim ve etkileﬂim
artacakt›r. Ancak yüz ölçümü ve kullan›c› kitlesi geniﬂ olan
bölgeler için bu yaklaﬂ›m olumsuz olarak alg›lanmamal›d›r.
Hizmetlerin nüfusa ve yüz ölçümüne göre geliﬂtirilmesi,
geniﬂletilmesi, sunulmas› mümkündür. Kamuoyu tepkisi
kullan›c›lar›n, konuyla ilgili benzer kurum veya kuruluﬂlar›n,
de¤erlendirme ve eleﬂtirileriyle birlikte hizmetlere ﬂekil
vermesiyle do¤rudan ilgilidir. Hizmetin gerek planlanma
aﬂamas›nda gerekse sunuldu¤u andan itibaren k›sa süre
içerisinde al›nacak geri bildirimler hizmetin gelece¤i aç›s›ndan
önem taﬂ›maktad›r. Kütüphanecilerin, gerek yurt içi gerekse
yurt d›ﬂ›nda kendi alanlar›yla ilgili yaﬂanan geliﬂmeleri takip
edebilmesi ve ortaya ç›kar›lan hizmetleri örnek alarak kendi
yerelinde hayata geçirebilmesi ise etkileﬂim bileﬂeniyle
aç›klanmaktad›r. Etkileﬂimin verimli bir ﬂekilde
gerçekleﬂtirilebilmesi için, merakl›, ilgili, araﬂt›rmac› ve ön
yarg›lardan uzak olunmas› gerekmektedir. Aksi takdirde, iyi
uygulama örneklerinin örnek al›nmamakla kalmay›p olumsuz
eleﬂtiriler sayesinde say›ca azalma e¤ilimi göstermesine ortam
haz›rlamak da mümkündür.
Yenilikçilik kültürünün oluﬂmas›nda yukar›da de¤inilen ve
aç›klanan bileﬂenlerin iyi analiz edilmesi ve sürece dahil
edilmesi oldukça önemlidir. Bu bileﬂenler, kaliteli bir süreç
yönetimi için gerekli olmakla birlikte yenilikçilik kültürünün
süreklili¤i aç›s›ndan ayr›ca öneme sahiptir.
Yenilikçilik Kültürünün Belediye Kütüphaneleri
Aç›s›ndan Önemi
Yenilikçilik kültürü, farkl› bileﬂenlerin birbiriyle etkileﬂime
girmesi ve yenilikçilik aﬂamalar›n›n her hizmet için en baﬂtan
baﬂlayarak takip edilmesinin sürekli hale dönüﬂtürülmesiyle
oluﬂan ve sürdürülebilen bir yaklaﬂ›md›r. Bu kültür yap›s›n›
oluﬂturan bileﬂenlere daha önce de¤inildi¤i için çal›ﬂman›n
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bu bölümünde yenilikçi hizmet aﬂamalar›na ve buna ba¤l›
olarak yenilikçili¤in belediye kütüphaneleri için önemine
de¤inilecektir.
Yenilikçilik kültürünün oluﬂmas›nda etkili olan yenilikçi
hizmet aﬂamalar› genel hatlar›yla 9 ad›mdan oluﬂmakta ve
her bir ad›m kendi içerisinde önemli alt alanlara ayr›lmaktad›r.
Bu aﬂamalar s›ras›yla; Tespit, fikir geliﬂtirme, analiz, sunuﬂ,
geri bildirim, ﬂekillendirme, memnuniyet oluﬂturma,
sonuçland›rma ve örnek teﬂkil etme ad›mlar›ndan oluﬂmaktad›r.
Tespit, yenilikçi hizmet geliﬂtirme aﬂamas›n›n ilk ad›m›d›r.
Kullan›c› ilgi, beklenti ve gereksinimlerinin yaz›l›, sözlü,
gözlem vb. yollarla ortaya ç›kar›lmas› gerekmektedir. Geliﬂtirilen
hizmetlerin kullan›c› odakl› olmas› bu kültür yap›s› içerisinde
oldukça önemlidir. Tespit edilen duruma yönelik yönetici
ve personel fikir al›ﬂveriﬂinde bulunmaktad›r. Bu fikir al›ﬂveriﬂi
demokratik bir ortamda gerçekleﬂtirildi¤i müddetçe etkili
olacakt›r. Kütüphanenin personel, derme, bina, bütçe, kullan›c›
aç›s›ndan mevcut durumun analiz edilmesi, fikirlerin hayata
geçirilme aﬂamas›nda hayati önem taﬂ›maktad›r. Yeterli
bütçenin haz›rlanmas›, fiziki alan›n fikre göre ya da fikrin
fiziki alana göre ﬂekillenmesi, personelin konuyla ilgili
fark›ndal›k düzeyinin art›r›lmas›, dermenin kullan›c› odakl›
düzenlenmesi ve kullan›c›lar›n fikre verebilece¤i tepkilerin
her yönüyle göz önünde bulundurulmas› gerekmektedir.
Analiz aﬂamas›ndan sonra, fikirlerin tart›ﬂ›lmas› sonucu ortaya
ç›kar›lan hizmet belirli bir süreli¤ine kullan›c›ya sunularak
geri bildirim al›nmas› sa¤lanmal›d›r. Geri bildirimlere göre
hizmetin ﬂekillendirilmesi söz konusudur. Olumsuz görüﬂler
hizmetin ﬂekillendirilmesine hatta hizmetin tamamen
kald›r›lmas›n› neden olabilir. Olumlu görüﬂlere iliﬂkin oran›n
yüksekli¤i ise hizmetin oldu¤u gibi sürdürülebilmesi için
önemli bir gösterge olarak de¤erlendirilebilir. Kullan›c›dan
al›nan tavsiyeler eﬂli¤inde hizmetin k›smen de¤iﬂtirilerek
sunulmas› ise üçüncü yaklaﬂ›m olarak göz önünde
bulundurulabilir. Son ﬂekli verilen ve kullan›c›ya sunulan
hizmetin kullan›c›da memnuniyet oluﬂturmas› beklenmektedir.
Bu memnuniyet, beklenti ve gereksinimlerin sürekli
de¤iﬂebilece¤inden k›sa, orta ve uzun vade planlanmal›d›r.
Hizmete karﬂ› memnuniyet duygunusun azald›¤› alg›land›¤›nda,
hizmete son verilmelidir. Sonuçland›r›lan hizmet, farkl› bir
yöntemle tekrar sunulabilece¤i gibi, geliﬂtirilerek/geniﬂletilerek
kullan›c›yla tekrar buluﬂturulabilir. Dolay›s›yla her hizmetin
bir sonraki hizmete hatta benzer amaçlar› olan di¤er kurumlara
örnek olabilece¤i düﬂünülebilir. Bu yaklaﬂ›m›n, her hizmet
346

için en baﬂ›ndan itibaren ad›m ad›m ve sürekli olarak
uyguland›¤›nda kurum kültürüne dönüﬂmesi muhtemeldir.
Yenilikçilik kültürü, farkl› bileﬂenlerin etkileﬂime girdi¤i ve
aﬂamalar›n kullan›c› odakl› olarak takip edildi¤i bir yap›
olarak dikkat çekmektedir. Yenilikçi hizmet geliﬂtirme
aﬂamas›n›n iyi organize edilmesi, yenilikçili¤in kurum kültürüne
dönüﬂümünü kolaylaﬂt›raca¤› gibi kurumsal süreklili¤i olanakl›
k›lacakt›r.
Yaﬂan›lan ça¤da, ﬂirketlerin ya da kurumlar›n, hizmetlerini
etkili, kurumsal varl›¤›n› sürekli k›labilmesi, ça¤a ayak
uydurulabilmesi için etkinlik/yeterlilik, adapte olabilirlik/uyum
ve esneklik gibi üç temel özelli¤e sahip olmas› gerekmektedir.
‹ﬂletmelerin de¤iﬂen ﬂartlara adapte olabilmesi ve bu ﬂartlar
karﬂ›s›nda yeni hizmetler, ürünler geliﬂtirmesi ya da yollar
belirleyebilmesi için yenilikçili¤i göz ard› etmemesi
gerekmektedir. Yenilikçi bak›ﬂ aç›s› kazanm›ﬂ ﬂirketlerin
problem veya f›rsatlar› önceden görebilmesi ve duruma göre
hareket edebilmesi daha mümkün görünmektedir (Basadur
ve Gelade, 2006).
Belediye kütüphaneleri aç›s›ndan yenilikçi hizmet geliﬂtirme
yaklaﬂ›m›n›n benimsenmesi, kültürel ve toplumsal kurumlar
olan belediye kütüphanelerinin kurumsal varl›¤›n› ve
iﬂlevselli¤ini sürdürebilmesi, kullan›c› gruplar›n›n bilgi ve
kültür temelli beklenti ve gereksinimlerini karﬂ›layabilmesi
ad›na önem taﬂ›maktad›r. Bu ba¤lamda, yenilikçi olarak
geliﬂtirilen hizmetlerin kullan›c›da “yeni” ve “farkl›” alg›s›n›
oluﬂturarak kullan›c›y› kütüphane kullanmaya teﬂvik etmesine,
bunun yan›nda hizmetlerin pazarlanabilir olmas› ve süreklilik
göstermesine dikkat edilmesi gerekmektedir.
Belediye kütüphaneleri taraf›ndan hayata geçirilecek yenilikçi
hizmetlerin kütüphanelere birtak›m olumlu yans›malar›
olacakt›r. Bu ba¤lamda; mesleki alanda yaﬂanan de¤iﬂimlere
ayak uydurmak ve yenilikçili¤e öncülük etmek, bireylerin
beklentilerini karﬂ›layabilen bir kurum olmak, kurumsal
etkinlik ve etkilili¤i art›rarak kurum performans›n› yükseltmek,
verimlili¤i art›rmak, potansiyel kullan›c› kitlesini etkin kullan›c›
kitlesine dönüﬂtürmek, yönetim ve kütüphanecilerin düﬂünce
gücünü geliﬂtirmek, kurumun niteli¤ini art›rmak, kurumun
hizmet sundu¤u çevreye uyumunu sa¤lamak, kurumsal
devaml›l›¤› sa¤lamak, hizmet sunulan bölgede sürükleyici
bir güç olabilmek ve kullan›c›lar aç›s›ndan cazibe merkezi
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haline dönüﬂebilmek yenilikçi hizmetlerin belediye kütüphaneleri üzerindeki olumlu yans›malar› olarak de¤erlendirilebilir
(Göker, 2009, s. 31). Bu yans›malara; Üst yönetime kendini
ispat etmek, kurumu pasif yap›dan uzaklaﬂarak kuruma
haraket kazand›rmak, farkl› fikirlerin ortaya ç›kmas›na ortam
haz›rlamak, fark ve fark›ndal›k yaratmak, kurumlararas›
etkileﬂime önem kazand›rmak, çal›ﬂanlara ve kuruma prestij
kazand›rmak ve kütüphanenin örnek al›nmas› sa¤lamak gibi
yaklaﬂ›mlar›n ilave edilmesi mümkündür.
Türkiye’de ve Dünyada Yenilikçi Halk Kütüphanesi
Hizmet Örnekleri
Yenilikçi hizmet konusunda, Türkiye’de ve dünyada sunulan
ve sunulmakta olan, belediye kütüphaneleri taraf›ndan örnek
al›nabilecek, uyarlanabilecek ve yerele sunulabilecek çok
say›da kütüphane hizmeti bulunmaktad›r. Bu hizmetler
Türkiye’den ve dünyadan olmak üzere iki grupta verilmektedir.
Türkiye’den yenilikçi kütüphane hizmetleri;
• Ad›yaman ‹l Halk Kütüphanesi’nde Ad›yamanl› ﬂair
ve bilim adamlar›n›n eserleri toplanarak 250
kaynaktan oluﬂan, “Ad›yamanl› ﬁairler Stand›”
hizmete sunulmaktad›r.
• Bilecik ‹l Halk Kütüphanesi taraf›ndan “Anneler
okuyor çocuklar anlat›yor masal anlatma yar›ﬂmas›”
düzenlenmektedir.
• Bitlis ‹l Halk Kütüphanesi taraf›ndan kütüphane
haftas›nda kullan›c›lara tabletler hediye edilerek
kütüphane-kullan›c› etkileﬂimine katk›da
bulunulmuﬂtur. Kurum kültürünün önemli bir
parças› olan ve ﬂehrin kültürünü de yans›tan bir
logo geliﬂtirilerek kütüphane logosu olarak
kullan›lmaktad›r.
• Burdur Bucak ‹lçe Halk Kütüphanesi, gönüllü bir
kullan›c›yla iﬂbirli¤i yaparak kullan›ﬂl› ve kolay
anlaﬂ›labilir bir kütüphane otomasyon sistemi
geliﬂtirmiﬂtir.
• Manisa ‹l Halk Kütüphanesi taraf›ndan yerel bas›nla
iﬂbirli¤i yap›larak kütüphaneye dikkat çekmek
ad›na kamu spotu haz›rlanm›ﬂt›r.
• Ankara Gölbaﬂ› ‹lçe Halk Kütüphanesi’nde
kullan›c›lara s›n›rs›z çay ve su ikram› verilerek
kullan›c› dikkati çekilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
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• ‹zmir Atatürk ‹l Halk Kütüphanesi taraf›ndan görme
engelli bireylere üniversite, kpss vb. s›navlara
yönelik gönüllü e¤itim verilmektedir.
• Zonguldak ‹l Halk Kütüphanesi’nde salonlara
yerleﬂtirilen ekranlarda kütüphane ve hizmetlerine
iliﬂkin her türlü duyuru ve bilgilendirme amaçl›
slayt geçiﬂlerine yer verilmektedir.
• Isparta Halil Hamit Paﬂa ‹l Halk Kütüphanesi, Isparta
Valili¤i’nin yürüttü¤ü “Mahalle Anneleri projesi”
sorumlular›yla iﬂbirli¤i yaparak proje paydaﬂ›
olmuﬂtur. Serbestlik Müdürlü¤ü ile iﬂbirli¤i yap›larak
dezavantajl› yükümlülerle kütüphane içerisinde
okuma etkinlikleri gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Denetimli
Ruh Sa¤l›¤› ile iﬂbirli¤i yap›larak tedavi gören
bireylere bilgisayar e¤itimi verilmiﬂtir.
• Trabzon ‹l Halk Kütüphanesi taraf›ndan 5 farkl›
okul ve 10 s›n›fa "karikatür nedir " karikatür nas›l
çizilir" baﬂl›klar› alt›nda kurs hizmeti verilmiﬂtir.
Trabzon kültürünü yans›tan 61 adet boyama kartonu
haz›rlanarak ilkö¤retim okullar›na gönderilmiﬂtir
(Alaca, 2015, s. 60-71).
Bu hizmetlerin yan›nda, yenilikçilikle ilgili olarak Türkiye’de
geçmiﬂ y›llarda sunulan farkl› örnekler de bulunmaktad›r.
• Bart›n ‹l Halk Kütüphanesi’nde model uçak yap›m›
kursu, bilgisayar ve dokuma kursu, huzur evi
ziyareti, tiyatro gösterimleri vb. etkinlikler
düzenlenmesi ve üç ayl›k periyotlarla kütüphane
bülteni yay›nlanmas›,
• Bilecik ‹l Halk Kütüphanesi’nde özellikle çocuklara
yönelik masal okuma yar›ﬂmalar›, boyama
etkinlikleri, el becerisi kazanma etkinliklerinin
düzenlenmesi,
• Çanakkale ‹l Halk Kütüphanesi’nde “çocuk ﬂenli¤i”
etkinli¤inin düzenlenmesi,
• Diyarbak›r ‹l Halk Kütüphanesi’nde gençlere yönelik,
ba¤lama, gitar, tiyatro, diksiyon vb. kurslar›n
verilmesi,
• Yalova ‹l Halk Kütüphanesi’nde gençlere yönelik
geziler organize edilmesi,
• ‹stanbul Orhan Kemal ‹l Halk Kütüphanesi taraf›ndan
çocuklara yönelik güzel masal okuma yar›ﬂmas›
düzenlenmesi,
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• ‹stanbul Beyo¤lu Belediyesi Turabibaba
Kütüphanesi’nde çocuk ve gençlere yönelik film
ve belgesel gösterimlerinin düzenlenmesi, ayr›ca
geleneksel “karagöz ve hacivat” gösterimlerinin
yap›lmas›,
• Sinop ‹l Halk Kütüphanesi’nde çocuklara ve gençlere
yönelik ulusal düzeyde karikatür yar›ﬂmas›
düzenlenmesi
• Trabzon ‹l Halk Kütüphanesi’nde çocuklara yönelik
“küçük yazarlar” isimli projenin gerçekleﬂtirilmesi
vb. hizmetler yenilikçi hizmetlere örnek olarak
verilebilir (Altay, 2013, ss. 196-198).
Aﬂa¤›da, “Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri” çal›ﬂmalar›
kapsam›nda kütüphanecilerin kendi kütüphanelerinde hayata
geçirdikleri ve yenilikçi olarak nitelendirilen hizmetler
belirtilmektedir:
• Kütüphane kullan›m broﬂürü haz›rlanmas›,
• Ödünç kitaplar› taﬂ›nmak için kütüphanenin ad›n›
taﬂ›yan materyallerin verilmesi,
• ‹lan panosu oluﬂturulmas›, ﬂehirdeki etkinliklerin
burada duyurulmas›,
• Film gösterimlerinin düzenlenmesi,
• Yerel kültürel maketlerin sergilenmesi,
• Yerel gazete, televizyonda kütüphaneyi tan›t›c›
programlar yap›lmas›,
• Do¤ada safari düzenlenmesi,
• Kütüphaneye üye olana sinema bileti hediye
edilmesi,
• Kütüphane üyeli¤i karﬂ›l›¤› dershaneye %10 indirimli
kay›t yapt›r›lmas›,
• Yöredeki yaﬂl›lar›n an›lar›n›n derlenmesi,
• Toplu taﬂ›ma araçlar›nda kütüphane hizmetleri ile
ilgili duyurular›n yap›lmas›,
• Üniversite s›nav› öncesi moral gecesi düzenlenmesi
(Y›lmaz, 2007, s. 80-81).
Yukar›da de¤inilen ve halk kütüphaneleri taraf›ndan hayata
geçirilen hizmetlerin yan› s›ra, örnek al›nabilecek, fark›ndal›k
yaratabilecek, farkl› kapsamlarda hayata geçirilen yenilikçi
olarak nitelendirilebilecek uygulamalarda bulunmaktad›r.
• Manisa’n›n Saruhanl› ilçesinde, berber dükkân›nda
s›ra beklerken okuyucular›n s›k›lmalar›n› önlemek,
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kitap okuyarak vakti daha de¤erli kullanmalar›n›
sa¤lamak ad›na berber dükkân› kitaplarla
tamamlanarak kullan›c›da fark›ndal›k oluﬂturulmaya
çal›ﬂ›lmaktad›r.
• Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve
Belge Yönetimi Bölümü ö¤rencilerinin kurdu¤u
Bilgi Kulübü her y›l bir okula bir kütüphane projesi
kapsam›nda kütüphane kurmaktad›r. Artvin ve
Erzurum’un ilçelerinde bu proje kapsam›nda
kütüphaneler kurulmuﬂtur.
• Ad›yaman’da TÜB‹TAK deste¤iyle yürütülen ‘Sanat
Kütüphanesi’ projesiyle, unutulmaya yüz tutmuﬂ
Anadolu gelenekleri, k›yafetler, mutfak ve tar›m
aletleri ile tarihi alanlar›n maketleri, okullarda
kurulacak sanat köﬂeleriyle yeni nesle aktar›lmaya
çal›ﬂ›lacakt›r.
• Kocaeli’de kitap okumaya merakl› gençler çöpten
toplad›klar› eﬂyalarla kütüphane kurarak okumaya
dikkat çekmek ve bu alanda fark›ndal›k oluﬂturmaya
çal›ﬂmaktad›rlar.
• Bu y›l 52.si düzenlenen Kütüphane Haftas›nda
Heybeliada Kütüphanesi için bisiklet turu
düzenlenerek kitaba ve kütüphaneye karﬂ›
fark›ndal›k oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
• Tarsus Belediyesi taraf›ndan Kütüphane Haftas›
nedeni ile kent meydanda bulunan bütün a¤açlara
kitap as›larak fark›ndal›k yarat›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
• Nevﬂehir’in Avanos ilçesinde Avanos Belediyesi’nin
baﬂlatt›¤› “Her Yer Kütüphane” projesi kapsam›nda
ilçedeki otobüs duraklar› ve bankamatik yanlar›na
kitaplar yerleﬂtirilmiﬂtir. Ayr›ca ayn› proje kapsam›nda
Türkiye’nin ilk yel de¤irmeni kütüphanesinin de
aç›l›ﬂ› yap›lm›ﬂt›r.
• Hatay’›n Erzin ilçesinin Baﬂlam›ﬂl› köyünde
Bakanl›ktan emekli bir esnaf bölgede kitaba,
kütüphaneye ve okumaya karﬂ› fark›ndal›k
yaratabilmek için dükkân›n› kütüphaneye
dönüﬂtürmüﬂtür.
• Bursa Büyükﬂehir Belediyesi ve Uluda¤ Üniversitesi
ortakl›¤› ile “Gezici-E¤itimli Oyuncak Kütüphanesi”
projesi kapsam›nda Bursa’ya gezici ve e¤itici bir
oyuncak kütüphanesi kazand›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
• Türk Kütüphaneciler Derne¤i Bursa ﬁubesi üyeleri
taraf›ndan, kitap paylaﬂ›m›n› yayg›nlaﬂt›rmak ve
okuma al›ﬂkanl›¤›n›n ve kültürünün art›r›lmas›na
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katk› sa¤lamak amac›yla, “Özgür Kitap Dolaplar›”
isimli proje hayata geçirilerek 7/24 aç›k olan dolaplar
vatandaﬂlar›n hizmetine sunulmuﬂtur.
• 48. Kütüphane Haftas›’nda kente 2 yeni kütüphane
kazand›ran Nilüfer Belediyesi, Üçevler
Kütüphanesi’nden sonra Nilüfer ﬁiir Kütüphanesi’ni
de hizmete açm›ﬂt›r. ﬁiir Kütüphanesi çok say›da
ﬂairin kendi ﬂiirlerini seslendirdi¤i keyifli bir
uygulama olarak dikkat çekmektedir.
• Bursa Sa¤›r Dilsizler Himaye ve Yard›m Derne¤i
Baﬂkanl›¤›’n›n önderli¤inde Bursa’da Türk iﬂaret
dili kütüphanesi aç›lm›ﬂt›r. Bu sayede, kütüphaneyi
kullanan iﬂitme engelliler, tercüman vas›tas›yla
bilmedikleri kelimelerin anlamlar›n› ö¤renebilmekte,
okuma-yazma bilmeyenler ise iﬂaret diliyle
haz›rlanan CD`ler vas›tas›yla okumay› ve yeni ﬂeyler
ö¤renmeyi baﬂarmaktad›rlar.
• Gümüﬂhane Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu Sa¤l›k
Yönetimi Bölümü Bilge Gençlik Kulübü ö¤rencileri
ve Bölüm Baﬂkanl›¤› önderli¤inde geliﬂtirilen
“Okumak Hiç Bitmeyen Bir Yolculuktur” projesi
kapsam›nda ﬂehirleraras› yolcu taﬂ›mac›l›¤›nda
kullan›lan iki otobüse kitapl›klar yerleﬂtirilerek
yolculuk s›ras›nda kullan›ma aç›lm›ﬂt›r.
• Kilis’te, ortaokullarda ve liselerde hayata geçirilen
“Al Götür, Oku, Getir” projesi kapsam›nda
ö¤rencilerde fark›ndal›k oluﬂturulmaya
çal›ﬂ›lmaktad›r.
• Ankara’da ODTÜ’lü araﬂt›rmac›lar›n geliﬂtirdi¤i
kitapmatikler, kütüphanelere monte edilerek
kullan›c› taraf›ndan aranan kayna¤›n kolayl›kla
bulunmas›n› ve kayna¤›n kullan›c›ya do¤rudan
ulaﬂt›r›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
• Antalya Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan hayata
geçirilen “Antalya’da Kitaplar Dolaﬂ›yor” projesi
kapsam›nda, vatandaﬂlara kitap okuma al›ﬂkanl›¤›
kazand›rmak için klimal› duraklara kitap raflar›
yerleﬂtirilmiﬂtir (Bilgi ve Belge Yönetimi, t. y.).
Türkiye’deki örneklerin yan›nda, kütüphanelerde hayata
geçirilen ve yenilikçi olarak nitelendirilebilecek dünyadan
örnekler de bulunmaktad›r. “Dünyada Bilgi Toplumu ﬁehirleri”
kapsam›nda yer alan halk kütüphanelerinde 2015 y›l› itibariyle
sunulmakta olan yenilikçi bilgi hizmetleri;
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• Geleneksel ﬂark› programlar› ve dans gösterileri,
• Yerel miras› dijital ortama aktarma,
• Ak›ll› telefon ya da dizüstü bilgisayar ödünç verme,
• Yazarlar ya da film yönetmenleriyle tan›ﬂma,
• ‹nternet sitesi (ülkenin resmi dilinde ve ‹ngilizce)
oluﬂturma,
• E-kaynaklarla dermeyi zenginleﬂtirme,
• Sa¤l›k kuruluﬂlar›n› davet ederek t›bbi dan›ﬂma
hizmetleri verme,
• Emeklileri kitap okumalar› için e¤itme,
• S›kça sorulan sorular (SSS) listeleri haz›rlama,
• Kütüphane baﬂvurusunu e-posta, k›sa mesaj vb.
arac›l›¤› ile gerçekleﬂtirme,
• Çocuklar ve gençler için okuma listeleri haz›rlama,
• Gençlerin proje yapmalar›na, sunum haz›rlamalar›na,
özel uzmanl›k araçlar›n› kullanmalar›na ve oyun
oynamalar›na uygun ortamlar sa¤lama,
• Ödünç al›nan materyalleri mümkün olan her yerde
iade etme imkân›,
• Kütüphanede yiyecek ve içecek ortamlar›,
• Simge haline gelmiﬂ bir yap›y› kütüphane mekân›
olarak kullanma gibi hizmetlerdir (Önal, 2015, s.
167-168).
“Dünyan›n mükemmel halk kütüphaneleri” baﬂl›kl› bir gezi
kapsam›nda ziyaret edilen kütüphanelerde sunulan ve yenilikçi
olarak nitelendirilen yaklaﬂ›mlar da aﬂa¤›da s›ralanmaktad›r;
• Beﬂ yaﬂ alt› çocuklara hikâye okunabilecek özel
ve geniﬂ odalar›n ayr›lmas›,
• Kütüphane iç tasar›m›nda tiyatral bir görüntü
sergilenmesi,
• Raflar›n etraf›na kullan›c›n›n ilgisini çekecek
›ﬂ›kland›rma sistemi yerleﬂtirilmesi,
• Kullan›c›lar için kolayca yükseltilip alçalt›labilen
kullan›ﬂl› masalar›n kullan›lmas›,
• Kütüphane içerisinde kafe ve restoran hizmeti
verilmesi,
• Kullan›c›lar›n müzikle ilgili çal›ﬂmalar›n›
yürütebilecekleri, kay›t yap›p baﬂkalar›na
dinletebilecekleri stüdyo hizmeti sunulmas›,
• Çocuk bölümü camlar›na trafik ›ﬂ›klar›n› and›ran
›ﬂ›klar yerleﬂtirilerek kütüphane doldu¤unda k›rm›z›
›ﬂ›¤›n yak›lmas›yla d›ﬂar›dan gelecek kullan›c›lara
mesaj verilmesi (Rosenfeldt, 2009).
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Yukar›da s›ralanan hizmetlerin yan› s›ra, dünyada, farkl›
zamanlarda sunulan ve sunulmakta olan, yenilikçi olarak
nitelendirilebilecek farkl› birçok hizmette aﬂa¤›da s›ralanmaktad›r:
• Almanya’da Köln Halk Kütüphanesi ücretsiz olarak
iﬂ bulma hizmeti sunmaktad›r.
• Stuttgart Halk Kütüphanesi iﬂ, kariyer ve ekonomik
bilgileri içerisinde bar›nd›ran bir web sitesi
haz›rlayarak kullan›c›lar›na hizmet sunmaktad›r.
• Fransa’da Montpellier Kütüphanesi sanal kütüphane
turu hizmeti sunmaktad›r.
• H›rvatistan’da Rijeka Halk Kütüphanesi “Gençlerden
gençlere” hizmeti sunarak genç kullan›c›lar›n
buluﬂarak bilgi al›ﬂveriﬂinde bulunmalar›n›
sa¤lamaktad›r.
• ‹ngiltere’de Borough of Tower Hamlets Kütüphanesi
kullan›c› fikirlerine ulaﬂmak ve bu kapsamda yeni
ve farkl› düﬂünceleri ortaya ç›karmak ad›na “düﬂünce
dükkânlar›” uygulamas›n› baﬂlatm›ﬂt›r.
• Norveç’te halk kütüphanesi ortakl›¤›yla yüzen
kütüphane fikri geliﬂtirilmiﬂ ve bir kitap gemisi ile
birlikte Norveç k›y›lar›ndaki kasaba ve adalara
hizmet sunulmuﬂtur.
• S›rbistan’da Jagodina Halk Kütüphanesi’nde haftan›n
belirli bir günü ve saatinde her kesimden bireylerin
bir araya gelebildi¤i, fikir al›ﬂveriﬂinde bulunulan
çay partisi hizmeti sunulmaktad›r.
• Yunanistan’da Veria Kütüphanesi küçük iﬂletmeler
için web sayfas› tasar›m› hizmeti sunmaktad›r
(Bayter, 2012, ss. 76-78).
• Cansas City’de Mid-Continenet Halk Kütüphanesi
kullan›c›lar›na elektronik kitap okuyucu ve tablet
ödünç vermektedir.
• Almanya’da Hamburg ﬁehir Kütüphanesi yaﬂ
gruplar›na göre kitap sepetleri haz›rlamaktad›r.
• Dortmund ﬁehir Kütüphanesi’nde araﬂt›rma
yöntemleri, veri taban› kullan›m›, çevrimiçi katalog
taramas› gibi kütüphane e¤itimleri verilmektedir.
• New York Halk Kütüphanesi üyelik iﬂlemleri
konusunda video haz›rlayarak bu filmi You Tube’da
yay›nlam›ﬂt›r. Kütüphane etkinliklerine iliﬂkin
duyurular Facebook ve Twitter arac›l›¤› ile bireylere
duyurulmaktad›r (Turan, 2012).
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• Danimarka’da Aalborg Halk Kütüphanesi’nde
kütüphaneciler belirli bir saat boyunca kütüphane
giriﬂinde görevlendirilerek kullan›c›lara belirli
konulardaki kaynak ve filmlerin tan›t›m›n›
yapmaktad›r. Kullan›c›da görsel fark›ndal›k
yarat›lmas› ad›na kütüphaneciler kütüphaneye özgü
tasarlanan üniformalarla hizmet sunmaktad›r
(Johannsen, 2014, s. 472-475).
• ‹sveç Malmö ﬁehir Kütüphanesi bireyler aras›ndaki
din, ›rk, mesleki statü gibi engelleri ortadan
kald›rmak ve bireyleri bir araya getirip paylaﬂ›mda
bulunmalar›n› sa¤lamak ad›na 45 dakikal›k iletiﬂim
oturumlar› karﬂ›l›¤›nda kat›l›mc›lara geri ödemesiz
ﬂekilde ücret vermektedir.
• Avustralya Ontorio Halk Kütüphanesi “kütüphaneciye sor” hizmeti ile kullan›c›lar›na 7/24 bilgi hizmeti
sunmaktad›r.
• Amerika Ann Arbor Halk Kütüphanesi blog
oluﬂturarak yerel halk›n sürekli iletiﬂim halinde
olabilece¤i, fikir al›ﬂ veriﬂinde bulunabilece¤i ortak
bir platform hizmeti sunmaktad›r (Newman, 2008,
s. 12-14).
Yukar›daki örneklere bak›ld›¤›nda, halk kütüphaneleri
kapsam›nda yenilikçili¤in birçok farkl› alanda hissedildi¤i
anlaﬂ›lmaktad›r. Örneklerden baz›lar› bölgesel anlamda
yenilikçi say›labilece¤i gibi baz›lar›n›n yenilikçilik kapsam›nda
genel kabul görme durumu söz konusudur. Konumuz itibariyle
belediye kütüphaneleri kapsam›nda yukar›daki birçok hizmetin
aynen uygulanabilece¤i, baz›lar›n›n de¤iﬂtirilerek, geliﬂtirilerek
uygulanabilece¤i düﬂünülmektedir. Belediye kütüphanelerinde
yenilikçili¤e ve yenilikçi hizmetlere karﬂ› bak›ﬂ aç›s› geliﬂtirilmesi
ve personel alg›s›n›n art›r›lmas› ad›na bu hizmetlerin baﬂlang›ç
olarak yeterli ve etkili olaca¤› ön görülmektedir.
Sonuçlar ve Öneriler
Çal›ﬂma kapsam›nda elde edilen sonuçlar ve sonuçlara iliﬂkin
geliﬂtirilen önerilere aﬂa¤›da de¤inilmektedir.
• Yaﬂan›lan ça¤, bilgi ça¤› olmakla birlikte, teknolojinin
etkisiyle yenilikçilik ça¤› olarak da
nitelendirilmektedir.
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• Yenilikçilik kurum ve iﬂletmeler için hayati önem
taﬂ›maktad›r.
• Yenilikçilik öznel olarak de¤erlendirildi¤inden her
kurumun kendi yap›s›na özgü bir yenilikçilik tan›m›
yapmas› mümkünüdür.
• Yenilikçilik bir süreç olarak de¤erlendirilmektedir.
• Yenilikçilik, kullan›c› memnuniyeti ve kurumsal
devaml›l›k aç›s›ndan hayati önem taﬂ›maktad›r.
• Yenilikçilik, pazarlanabilirlik, sürdürülebilirlik ve
kullan›c›da memnuniyet yaratma ile
iliﬂkilendirilmektedir.
• Hizmetlerin kullan›c› gereksinimlerine göre, kullan›c›
ile iletiﬂim kurularak geliﬂtirilmesi gerekmektedir.
• Yenilikçilik, kütüphane-kullan›c› etkileﬂiminin
olumlu bir ﬂekilde yaﬂanmas›na olanak
sa¤lamaktad›r.
• Yenilikçilik, kütüphanenin farkl› amaçlar için farkl›
gruplar taraf›ndan kullan›labilece¤i alg›s›n›n
oluﬂturulmas›na yard›mc› olmaktad›r.
• Geliﬂtirilen yenilikçi hizmetlerin hem kurum içinde
hem de kurum d›ﬂ›nda örnek teﬂkil edece¤i ve
yenilikçili¤in bu sayede yayg›nlaﬂaca¤› ön
görülmektedir.
• Baﬂar›l› bir yenilikçilik süreci, kütüphanecilerin
özgüven ve yarat›c›l›klar›n› olumlu etkilemektedir.
• Yenilikçilik belediye kütüphanelerinin hizmet
kalitesini art›r›c› bir yaklaﬂ›m olarak
de¤erlendirilmektedir.
• Yenilikçilik kültürünün belediye kütüphaneleri
aç›s›ndan benimsenmesi ve hizmet kültürüne
dönüﬂtürülmesi hizmette süreklilik ve kalite aç›s›ndan
zorunlu görülmektedir.
Çal›ﬂma kapsam›nda belediye kütüphanelerinde yenilikçilik
kültürünün geliﬂmesi ve benimsenmesi ad›na aﬂa¤›daki
öneriler geliﬂtirilmiﬂtir;
• Yaz›l› bir yenilikçi hizmet geliﬂtirme politikas›
haz›rlanmal›d›r.
• Yenilikçili¤in kiﬂisel çaba olarak kalmas›n›n önüne
geçilmeli ve genele yay›lmas› sa¤lanmal›d›r.
• Yenilikçilik belirli bir düﬂünce yap›s›na göre de¤il
daha evrensel bir yap›da geliﬂtirilmelidir.
• Yenilikçilik, yenilikçi hizmet yaklaﬂ›m› kütüphane
yönetimi ve personeli taraf›ndan özümsenmelidir.
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• Geleneksellikten yenilikçili¤e geçiﬂ için yurt içi ve
yurt d›ﬂ›ndaki geliﬂmeler ve hizmetler takip
edilmelidir.
• Kullan›c› profili, beklenti ve gereksinimleri iyi
tan›mlanmal›d›r.
• Kullan›c›larda kütüphane ve hizmetlerine karﬂ›
fark›ndal›k oluﬂturulmal›d›r.
• Kullan›c›, kurumsal varl›¤›n süreklili¤i aç›s›ndan
önemli bir etken olarak alg›lanmal›d›r.
• Yenilikçi hizmet geliﬂtirme sürecinde kullan›c› ile
etkileﬂime girilmelidir.
• Yenilikçilik konusundaki tecrübelerin di¤er
kütüphanelerle paylaﬂ›lmas› gerekmektedir.
• Proje temelli giriﬂimlerin art›r›lmas› gerekmektedir.
• Üst yönetimler/yerel yönetimler yenilikçilik
konusunda ikna edilmesi ve sürece dahil edilmesi
gerekmektedir.
Yenilikçili¤in kurum kültürüne dönüﬂtürülmesi için öncelikle
belediye kütüphanelerinin amaç, iﬂlev ve görevleri bu
ba¤lamda ﬂekillendirilmelidir. Buna ba¤l› olarak, hizmet
geliﬂtirme stratejisinin kullan›c› odakl› ve de¤iﬂen gereksinimlere
karﬂ›l›k verebilecek ﬂekilde düzenlenmesi önem taﬂ›maktad›r.
Sürekli de¤iﬂen kullan›c› ilgi, beklenti ve ihtiyaçlar› karﬂ›s›nda
kütüphane yönetimi ve kütüphanecilerin de hizmet alg›lar›n›
de¤iﬂtirmeleri ve kendilerini geliﬂtirerek de¤iﬂime ayak uydurabilmeleri gerekmektedir. Bu sayede, belediye kütüphaneleri
kullan›c›n›n ilgisini canl› tutabilmek ve kurumsal varl›¤›n›
sürdürebilmek için yenilikçi yaklaﬂ›m ve uygulamalar›
benimseyerek hizmet kültürüne dönüﬂtürebilme ﬂans›
yakalayacakt›r.
Türkiye’de ve dünyada, özellikle halk kütüphanelerinde
gerçekleﬂtirilen yenilikçi yaklaﬂ›m ve uygulamalar›n takip
edilmesi ve bu hizmetlerin ﬂartlara uygun hale getirilerek
kullan›c›ya sunulmas› özellikle yönetim ve kütüphanecilerin
alg› ve fark›ndal›k seviyesini yükseltirken mesle¤e bak›ﬂ
aç›lar›n› de¤iﬂtirerek görev ve sorumluluklar›n ciddiyetine
var›lmas›n› sa¤layacakt›r. Yenilikçilik kültürü kurumlar›n
konumuz itibariyle belediye kütüphanelerinin hizmet
yaklaﬂ›m›n› do¤rudan etkileyece¤i için mesle¤e cazibe
kazand›rmakla birlikte mesle¤in sürdürülebilirli¤ini de mümkün
k›lacakt›r. Mesle¤in sürdürülebilirli¤i ise kurumsal varl›¤›n
sürdürülebilirli¤i ile do¤ru orant›l›d›r.
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