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Öz
Halk kütüphaneleri, bulunduklar› bölgenin sosyal, kültürel,
ekonomik geliﬂimine katk› sa¤layan, yöresel hizmetler sundu¤u
için ‘’yerel kuruluﬂ’’ özelli¤i taﬂ›yan toplumsal kuruluﬂlard›r.
Hizmetler, bulundu¤u ülkeye göre merkezi, bölgesel veya
yerel yönetimlerce sunulabilmektedir. Bu durum, ülkelerin
sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi politikalar›yla do¤rudan
ilgilidir. Demokrasinin ileri düzeyde oldu¤u ülkelerde yönetim
biçimlerine ba¤l› olarak kültür-kütüphane hizmetleri bölgesel
(eyalet) veya yerel yönetimlerce (belediyeler) verilebilmektedir.
Türkiye’de ise kütüphane hizmetleri merkezi yönetime ba¤l›
olarak yürütülmektedir. Ancak, özellikle 2000 y›l›ndan bu
yana halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimlerce
sunulmas› gerekti¤i yönünde giriﬂimler mevcuttur.
Türkiye’de il halk kütüphaneleri, ilçe halk kütüphanelerine
oranla halk›n beklenti ve isteklerine daha rahat karﬂ›l›k
verebilmekte ve bu sayede bölgesel anlamda alg›y› canl›
tutabilmektedir. Bu nedenle, Türkiye’deki birçok ilçe halk
kütüphanesi birtak›m zorluklarla daha fazla mücadele etmek
durumunda kalmaktad›r. Yerinden yönetim ilkesi
kapsam›nda düﬂünüldü¤ünde, belediyelerin kütüphaneleri
daha iﬂlevsel hale getirece¤i fikri teorik olarak mant›kl› görünse
de toplumun kitap ve kütüphaneye bak›ﬂ aç›s› ve s›n›rl›
düzeydeki alg›s› uygulamada zorluklar yaﬂanaca¤›n›
düﬂündürmektedir.
Türkiye’de, kamu yönetiminin yeniden yap›land›r›lmas›
çal›ﬂmalar› kapsam›nda yürütülen kamu reformu dönüﬂüm
giriﬂimleri içerisinde, ilçe/belde halk kütüphanelerinin
d›ﬂ›ndaki birimlerin yerel yönetimlere devri öngörülmezken,
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Büyükﬂehir Belediyesi s›n›rlar› içindeki ilçeler dahil müzeler,
galeriler, yazma eser kütüphaneleri ve il halk kütüphanelerinin
Bakanl›¤a ba¤l› b›rak›lmas› öngörülmektedir. Bu yaklaﬂ›m,
say›sal ço¤unlu¤u oluﬂturan ilçe/belde kütüphanelerinin
bütünün bir parças› olarak alg›lanmad›¤› düﬂüncesini ortaya
ç›karmaktad›r.
Bu çal›ﬂmada, kütüphane hizmetlerini yerel yönetimler
taraf›ndan yürüten farkl› ülkelerin yerel yönetim yap›lar›
Türkiye ile karﬂ›laﬂt›rmal› olarak incelenecektir. Türkiye’de
kütüphanelerin yerel yönetimlere devri konusunda yap›lm›ﬂ
olan araﬂt›rma sonuçlar›ndan da yararlanarak Türkiye’de
halk kütüphanesi hizmetlerinin “yerelleﬂtirilmesi” giriﬂimleri
de¤erlendirilecek ve bu konuda özellikle ilçe halk kütüphanesi
uygulamalar› ba¤lam›nda izlenmesi gereken stratejiye/
politikaya iliﬂkin önerilerde bulunulacakt›r.
Anahtar kelimeler: Halk kütüphaneleri, yerel yönetimler,
yerel yönetimler ve halk kütüphanesi hizmetleri, Türkiye.
Giriﬂ
Halk kütüphaneleri; kad›n, erkek, her yaﬂtan, her düzeyde
ve her meslekten okuyucunun, her konudaki düﬂün ve sanat
ürünlerinden paras›z ve özgürce yararlanmas›n› sa¤layarak
bulunduklar› bölgenin kültürel, toplumsal ve teknik
kalk›nmas›na yard›mc› olan kurumlard›r.
Bir baﬂka tan›mda ise halk kütüphanelerinin yerellik özelli¤ine
de¤inilerek ﬂu ﬂekilde de tan›mlama yap›lmaktad›r; “Bireylerin
e¤itim, kültür, bilgi ve boﬂ zamanlar ile ilgili gereksinimlerini
hiçbir ayr›m gözetmeksizin ve ücretsiz biçimde karﬂ›layarak,
bulunduklar› yörenin kalk›nmas›na katk›da bulunan toplumsal
kuruluﬂlard›r (Y›lmaz, 2005, s. 57).
Halk kütüphaneleri yerel bilgi eriﬂim noktalar› olup öncelikli
olarak bölgede yaﬂayan yerel halk›n özelliklere göre de¤iﬂiklik
gösterebilen beklentilerini, ihtiyaç duyduklar› her türlü bas›l›
veya elektronik materyali temin etme ve sunma amac›
do¤rultusunda hareket eden yaﬂam boyu ö¤renme merkezi
olarak düﬂünülebilir.
Yerel kuruluﬂlar olan belediyeler ve özel idareler için yap›lan
bir tan›mlamada, “Yerel yönetimler, ulusal s›n›rlar içerisindeki
de¤iﬂik büyüklüklerdeki topluluklarda yaﬂayan insanlar›n,
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ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karﬂ›lamak amac›yla
kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluﬂturulmuﬂ olan anayasal
kuruluﬂlard›r.” (Wikipedia, 2015).
Yerel bir hizmet olarak görülen kütüphane hizmetlerin yerel
yönetim kuruluﬂlar›nca verilmesi fikri savunulsa da ülkemiz
ﬂartlar›nda yerel yönetimlerin uluslararas› standartlara
kavuﬂmad›¤› ayr› bir gerçektir. Ancak, ülkemiz d›ﬂ›ndaki
örneklerde geliﬂmiﬂ yerel yönetimlerce verilen halk kütüphanesi
hizmetleri ise göz doldurucudur.
Çal›ﬂmam›zda, Kütüphane hizmetlerini yerel yönetimler
taraf›ndan yürüten farkl› ülkelerin yerel yönetim yap›lar›
Türkiye ile karﬂ›laﬂt›rmal› olarak incelenecektir. Türkiye’de
kütüphanelerin yerel yönetimlere devri konusunda yap›lm›ﬂ
olan araﬂt›rma sonuçlar›ndan da yararlanarak Türkiye’deki
halk kütüphanesi hizmetlerinin “yerelleﬂtirilmesi” kapsam›nda
izlenecek yol haritas›na iliﬂkin önerilerde bulunulacakt›r.
Halk Kütüphaneleri Yerel Özellikleri
Yerel bir kuruluﬂ olmak ve hizmet a¤›n› yerel dinamiklere
göre ﬂekillendirmek, kütüphane hizmetlerinin bu perspektifte
geliﬂtirmesini zorunlu k›lmaktad›r. Bir yöredeki halk
kütüphanesi koleksiyonunun yerel kullan›c› taleplerine göre
geliﬂtirilmesi halk kütüphanelerinin “yerel” kuruluﬂ oldu¤unun
bir baﬂka göstergesi olarak düﬂünülebilir. Kütüphaneler ve
Yay›mlar Genel Müdürlü¤ü’nün 2011 y›l›nda ortaya ç›kard›¤›
“Türkiye Okuma Kültürü Haritas›” (KYGM, 2011) isimli
çal›ﬂma kapsam›nda elde edilen veriler, Türkiye’nin yedi
farkl› bölgesinde “kitap türleri”, “tema” “konu” vb. aç›lardan
farkl› alg›lamalar oldu¤unu ortaya ç›karmaktad›r. Bu ba¤lamda,
halk kütüphanelerinin pratikte yerelinden yönetilmesinin,
bölgesel anlamda bireylerin bilgi odakl› ihtiyaçlar›n›n
saptanmas› ve karﬂ›lanmas› konusunda daha uygun oldu¤u
düﬂünülebilir.
Dünyada halk kütüphanelerinin yönetim biçimi olarak baﬂl›ca
üç sistemden bahsedilmektedir. Bunlar: Merkeziyetçi, bölgesel
(eyalet) ve do¤rudan yerel yönetime dayal› olarak
adland›r›labilecek halk kütüphanesi sistemidir (Y›lmaz, 2013,
s. 273).
Türkiye’de halk kütüphaneleri merkezi yönetimin a¤›rl›kl›
oldu¤u ve k›smen yerel yönetimlerin kat›ld›¤› bir sistemle
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yönetilmektedir. Eski sosyalist ülkeler de bu sistemin
uyguland›¤› ülkelere örnek olarak düﬂünülebilir (Y›lmaz,
2005. s. 59). Bu yönetim anlay›ﬂ›nda, halk kütüphaneleri için
Ulusal kütüphane politikalar›n›n belirlenmesi, koordinasyon,
planlama, personel ve bütçe konular› merkezi hükümet ve
onun alt organ› olan ilgili bakanl›k taraf›ndan yürütülmektedir.
Yerinden yönetim sistemi içinde yönetilen halk kütüphanelerinin ba¤l› bulundu¤u yerel yönetimler (belediyeler),
“kendilerini ilgilendiren konularda hizmet üretmek amac› ile
kurulan, özerk, yasalarla belirlenmiﬂ özel gelirlere, bütçeye
ve personele sahip, üstlendi¤i hizmetler için örgütsel yap›s›n›
kurabilen merkez yönetimi ile iliﬂkilerinde yönetsel özerklikten
yararlanan kamu tüzel kiﬂilikleridir” (Yalç›nda¤, 1995, s. 15).
Bu tan›ma göre Türkiye yerel yönetimlerini karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda
benzer yanlar olmas›na ra¤men genel anlamda farkl›l›klar›n
bulundu¤u da düﬂünülebilir. Türkiye’deki yerel yönetimler
bir vesayet alt›nda bulunmakla birlikte ba¤›ms›z de¤ildir.
Atama, kadro tahsisi, imar plan›, bütçe kararlar› vb. konularda
al›nan her türlü karar, merkezi hükümetin atad›¤› Valinin
onay› ile hayata geçirilmektedir. Bunu yan›nda, 6360 say›l›
Büyükﬂehir Belediyesi Yasas› ile birçok ilçe belediyesinde
yetki s›n›rland›r›lmas›na gidildi¤i ve yetkilerin sembolik
boyutta kald›¤› bilinmektedir. Türkiye’de ‹l Özel ‹daresi
(Y‹KOB) ve Belediyeler merkezi hükümetin denetimi alt›nda
bir özerkli¤e sahip de¤ildir, dolay›s›yla yeterli personel
kadrosu ihdas etme, vergi ç›karma, mali kaynak yaratma
yetkileri de bulunmamaktad›r. Özellikle bütçe bak›m›ndan
merkezi hükümetin mali fonlar›na ba¤l› kal›nmaktad›r. Bu
ba¤lamda Türkiye’de yerel yönetim yaklaﬂ›m›n›n olmas›
gerekenin uza¤›nda kald›¤› söylenebilir.
ABD’ de kasaba, kent, ilçe yerel yönetimlerinin üzerinde,
bölgesel ölçekte genellikle belirli bir hizmeti sunmak için
oluﬂturulmuﬂ elli binden fazla özel amaçl› yerel yönetim
birimi bulunmaktad›r. Bu birimler, di¤er yerel yönetim
birimlerinin tek baﬂ›na yapamayaca¤› bir iﬂi yapmak ya da
bir alanda hizmet üretmek için oluﬂturulmuﬂtur. Özel amaçl›
yerel yönetim birimleri, yerel yönetimlerin inisiyatifi
do¤rultusunda oluﬂturulsa da, bu birimlerin varl›¤› eyalet
yasalar›na dayanmaktad›r. Belediye yönetimindeki özel amaçl›
yerel yönetim birimlerine örnek vermek gerekirse; su, toplu
taﬂ›ma, kütüphane, hastane, çevre koruma, e¤itim gibi
alanlarda çok say›da özel amaçl› yerel yönetim birimleri
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bulunmaktad›r (Okçu ve Özgür, 2013, s. 35). Amerika’da
19.994 adet halk kütüphanesi bulunmaktad›r.
“Türkiye’de yerel yönetimlerin kurduklar› birlikler, parasal
kaynak, araç-gereç, personel yetersizlikleri yönetimsel
güçlükler, birlik alan›n›n hizmet gerekleriyle uyumsuzlu¤u,
siyasal ç›kar çat›ﬂmalar›, gibi etmenlere ba¤l› olarak baﬂar›s›z
olmaktad›rlar” (‹nanç ve Ünal, 2016, s.18).
Almanya’da, yerel yönetimlerin genel olarak yasalar›n
kendilerini k›s›tlamad›¤› alanlarda yetki sahibi oldu¤u
bilinmektedir. ‹mkânlar dahilinde her türlü yerel hizmetin
planlanmas› ve sunulmas›nda yürütücü rol al›nmaktad›r.
Yerellik ilkesinin en üst düzeyde uygulanmas›nda sivil toplum
kuruluﬂlar› önemli bir role sahiptir. Yerel yönetimlerin görevleri
zorunlu ve iste¤e ba¤l› olarak iki ﬂekilde s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
Zorunlu görevler: Cadde, sokak temizli¤i, imar planlama,
kreﬂler, gençlik yard›mlar›, konut yard›m›, oku yönetimi,
halk e¤itim merkezleri, çöp toplama, at›k su vb. ile ilgili
görevlerdir. ‹ste¤e ba¤l› görevler: Yeﬂil alan çal›ﬂmalar›,
müzeler, yüzme havuzlar›, tiyatro, gençlik merkezleri,
kütüphaneler, yaﬂl› bak›m merkezleri vb. ile ilgili görevlerdir.
K›rsalda bulunan ya da küçük ölçekli belediyeler temel
hizmetlerini yerine getirmektedir. Bu birimlerin üretemedi¤i
ya da sunamad›¤› hizmetler bir üst belediye taraf›ndan
yürütülmektedir. Almanya’da nüfusu 100 binin üzerindeki
belediyeler büyükﬂehir niteli¤inde belediyeler s›n›f›nda yer
almaktad›r (Okçu ve Özgür, 2013, s.66). Almanya’da 11
binden fazla halk kütüphanesi vard›r.
Finlandiya yerel yönetim sistemi, özerklik kapsam›nda en
üst sevide say›labilecek ülkeler aras›nda yer almaktad›r. 1995
y›l›nda yürürlü¤e giren Yerel Yönetim Yasas› ile her belediye
üniter yap›ya ayk›r› olmamak kayd›yla kendi iç teﬂkilat
yap›s›n› düzenlemektedir. Finlandiya’da kent ve k›rsal
belediyeleri olmak üzere iki tür belediye bulunmaktad›r. Bu
belediyelerin temel ve zorunlu görevleri aras›nda; önleyici
temel sa¤l›k hizmetleri, çocuklar için kreﬂler, yaﬂl› bak›mevleri,
orta düzeye kadar e¤itim kurumlar›, kütüphaneler, yol bak›m›,
at›k yönetimi gibi görevler say›lmaktad›r. Temel hizmetlerin
yan› s›ra belediyeler yasalarda belirtilmeyen ilave gönüllü
görevler de üstlenebilmektedir. Finlandiya’da belediyelerce
verilen kütüphane hizmetlerinin zorunlu hizmet s›n›f›nda yer
ald›¤› gözden kaç›r›lmamal›d›r.
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Halk Kütüphanelerinde Hizmet Devri Yaklaﬂ›m›
Halk Kütüphanelerinin devrine ait yasa taslaklar›na göre il,
ilçe, belde kütüphaneleri farkl› yönetim birimleri olan özel
idare ve belediyelere ba¤lanacak olmas› ulusal kütüphane
sisteminde büyük bir de¤iﬂime neden olacakt›r. Türkiye
genelinde, yerel yönetimlerin yaklaﬂ›m›na göre kütüphanecilik
alan›nda ulusal standart geliﬂtirme, planlama, koordinasyon
alanlar›nda birbirinden farkl› düzeyde geliﬂim gösteren
kütüphaneler ortaya ç›kaca¤› düﬂünülmektedir.
Halk kütüphanelerin yerel yönetimlere devri konusunda
gerçekleﬂtirilen bir çal›ﬂma kapsam›nda kütüphanecilerin
devir konusundan %72,5 oran›nda endiﬂe duyduklar›n› tespit
edilmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada, gerçekleﬂtirilecek devrin belediyelerden ziyade ‹l Özel ‹darelerine yap›lmas› gerekti¤i
yönünde fikirler ortaya at›lm›ﬂt›r (Demircio¤lu, 2007, s.126127).
Özel idare yöneticileriyle yap›lan bir çal›ﬂmada, “özel idare
yöneticilerinin devir gerçekleﬂmeden önce bu hizmetlere
çerçeve çizecek yasal düzenlemelerin yap›lmas›n›n önemli
oldu¤una büyük oranda kat›ld›klar› (%90,4) ya da k›smen
kat›ld›klar› görülmektedir. Y›lmaz’›n ayn› çal›ﬂma kapsam›nda
özel idare yöneticilerinin halk kütüphanesinin özel idarelere
devrini isteyip istemedikleri tespiti yönünde yap›lan anket
çal›ﬂmas›nda ise %76 oran›nda halk kütüphanelerini istemedikleri sonucu ortaya ç›km›ﬂt›r (Y›lmaz, 2013, s.338).
Kamu yerel yönetim yap›s›ndan reform niteli¤i taﬂ›yacak
çal›ﬂmalar kapsam›nda 6360 say›l› yasa ile kald›r›lan 30 ‹l
Özel ‹daresi ve bunlar›n yerlerine kurulan Yat›r›m ‹zleme
Koordinasyon Baﬂkanl›klar›n›n görevleri içinde kütüphanelerin
yer almam›ﬂ olmas› ise üzerinde durulmas› gereken önemli
bir durumdur. Y‹KOB’lar›n görev ve yetkilerine aﬂa¤›da
de¤inilmektedir:
“Kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n yat›r›m ve hizmetlerinin etkin
olarak yap›lmas›n›, izlenmesini ve koordinasyonunu sa¤lamak,
ildeki kamu kurum ve kuruluﬂlar›na rehberlik etmek ve
bunlar› denetlemek, afet ve acil yard›m hizmetlerini koordine
etmek ve yürütmek, ilin tan›t›m›na yönelik faaliyetleri yürütmek
ve koordine etmek, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol
hizmetlerini yürütmek, merkezi idarenin adli ve askeri teﬂkilat›
d›ﬂ›ndaki taﬂra birimlerinin yürüttükleri hizmet ve faaliyetlerin
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etkinlik, verimlilik ve stratejik plan ve performans programlar›na
uygunluk aç›s›ndan de¤erlendirildi¤i raporu haz›rlamak ve
valinin de¤erlendirmesi ile birlikte Baﬂbakanl›¤a ve ilgili
bakanl›klara göndermek.”
Bu durumda devirle ilgili yeni yasa tasar›s› giriﬂimlerinde tek
alternatif olarak belediyeler kalmaktad›r.
Yerel yönetimlerin demokratikleﬂtirilmesi ve özerkleﬂtirilmesi
konusunda uzun y›llar gerek akademik gerekse politik
çevreler taraf›ndan önemli giriﬂimlerde bulunulmuﬂtur. Ancak,
gelinen noktada yerel yönetimlerin hem yönetim hem de
kurumsallaﬂma düzeyinde oldukça önemli sorunlarla karﬂ›
karﬂ›ya oldu¤unun alt› çizilmektedir (Parlak, 2010, s.52).
Türkiye’de halk kütüphanelerin özel idarelere veya belediyelere
ba¤lanmas›na gerekçe olarak pek çok neden öne sürülebilir.
Bu gerekçeler, yerinden yönetim sisteminin sa¤l›kl›
iﬂleyebilmesi için tüm yasal alt yap›s› tamamlanm›ﬂ, ekonomik
gücü yerinde, anayasal s›n›rlar içinde özerk ülkelerin yerel
yönetimleri için geçerli olabilir. Fakat Türkiye’de belediyelerin
tam anlam›yla gerçek “Yerel Yönetim” özellikleri taﬂ›d›¤›n›
söylemek zordur. Türkiye, 21.11.1988 tarihinde imzalanan
18 maddelik “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ﬁart›” n›n
yedi maddesine çekince koyarken Avrupa ülkeleri büyük
ço¤unlukla antlaﬂman›n ilke ﬂartlar›n› yerine getirirmiﬂlerdir
(Bilgesam, 2011). Kamuda yerel hizmet sunumuna yönelik
yap›lan reformlar›n tam olarak gerçekleﬂtirilemedi¤i, yasal
düzenlemelerin tamamlamad›¤› bir yap› içerisinde kütüphanelerin mevcut ﬂartlarda yerel yönetimlere devredilecek
olmas› gerçekçi bir yaklaﬂ›m olarak de¤erlendirilmemektedir.
Devir sonras› yasal mevzuat bak›m›ndan bir alt yap›
olmad›¤›ndan halk kütüphanelerinin kabuk de¤iﬂtirece¤i,
farkl› rollere bürünece¤i, kurumsal varl›¤›n›n bugünkü gibi
devam ettiremeyece¤i düﬂünülmektedir. Yine kütüphaneleri
devir alacak olan yerel yönetimlerin yöneticilerinin de bu
devire haz›r olmad›klar› yap›lan çal›ﬂma sonuçlar›ndan
anlaﬂ›lmaktad›r.
Belediye baﬂkanlar›n›n kiﬂisel yaklaﬂ›mlar› ve kitap, kültür,
kütüphane konular›ndaki alg› düzeyleri kütüphanelerin
kaderini belirleyecek önemli etkenlerdir. Baz› ilçe belediyeleri
devir ald›klar› kütüphanelere gereken özeni ve ilgiyi gösterirken
kimileri de ilgisizlikten, maddi imkâns›zl›k ve personel
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eksikli¤inden kapanmak durumunda kalacakt›r. Kütüphane
hizmetlerinin s›n›rlar›n› belirleyen bir yasa da olmayaca¤›
için kütüphanelerin varl›k ve yokluk aras›ndaki ince çizgide
hayatta kalmak için mücadeleye girece¤i düﬂünülebilir.
Faaliyetlerini sürdürerek belediyelerden destek alan
kütüphaneler için olumlu geliﬂmeler yaﬂan›rken ayn› ﬂartlara
sahip olamayacak kütüphaneler için süreç daha zor iﬂleyecektir
(Akman, 2009, s.612).
Bu gün yerel yönetimlerce kurulmuﬂ olan ve baﬂar›l› olarak
faaliyetlerini sürdüren Belediye kütüphaneleri bulunmaktad›r.
Örne¤in; Bursa Büyükﬂehir Belediyesi ﬁehir Kütüphanesi,
Bursa- Nilüfer Belediyesi Kütüphanesi, ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi Atatürk Kitapl›¤› ve ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi
Kent Kütüphanesi baﬂar›l› örneklerden say›labilir. Birkaç
metropolle s›n›rl› bu giriﬂimlerin Türkiye’de yayg›nlaﬂt›r›lmas›n›n
iyi bir planlama ve yasal dayanakla desteklenebilece¤i gerçe¤i
göz ard› edilmemelidir. Ayr›ca bu giriﬂimin yayg›nlaﬂt›r›lmas›,
taﬂra il ve ilçe belediyelerinin hizmet sunduklar› bireyler için
öncelikli ve ça¤daﬂ bir ihtiyaç olarak alg›lanmas›n›n sebebi
olarak düﬂünülmelidir. K›sa vadede ülkemiz yönetim yap›s›
içinde halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri olanakl›
görülmemektedir. Pek çok belediye günümüzde yerel
hizmetleri çöp toplama, su ve kanalizasyon üçlüsü olarak
alg›lamaktad›r. Yöneticilerin belediye vizyonuna bak›ﬂ aç›lar›ndaki eksiklik bu durumun sebebi olarak düﬂünülmektedir.
Türkiye’de, belediyecilik gelene¤inde kültür hizmetlerinin
yer edindi¤ini söylemek güçtür. Bunun yan›nda, kaynak
tüketen bir birim olarak düﬂünülmektedir.
Kültür, bir toplumun kimli¤ini belirginleﬂtiren bir unsurdur.
Kültürün bir parças› da kütüphanedir ve kütüphaneler
bulundu¤u toplumun temel ihtiyaçlar›ndan birisi olarak
düﬂünülebilir. Sosyal devletin e¤itimi, sa¤l›¤›, tar›m› geliﬂtirmek
ve korumak üzerine nas›l ulusal politikalar› varsa ayn› yaklaﬂ›m
kültür ve kütüphane kavramlar› içinde geçerli olmal›d›r.
Kütüphaneler, bulundu¤u yöreyi ayd›nlatan, ücretsiz hizmet
sunan toplumsal bilgi merkezleridir. Bu birimler devlet için
vazgeçilebilir, feda edilebilir kuruluﬂlar olarak de¤erlendirilmemelidir. Toplumun kültürel kalk›nmas› için hayati
önem taﬂ›yan kurumlard›r. Bu nedenle ülkede sadece illeri
ve büyükﬂehirleri öncelikli olarak de¤erlendirip taﬂraya
sunulacak hizmetleri yok saymak do¤ru bir yaklaﬂ›m de¤ildir.
Zira, il ve büyükﬂehir s›n›rlar› içindeki müze, galeri ve
kütüphaneleri bakanl›k kendi himayesine al›rken mevcut
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kütüphanelerin %90’›n› oluﬂturan ilçe ve kasaba kütüphanelerini belediyelere/özel idarelere devrederek kaderine
terk etmek yanl›ﬂ bir yaklaﬂ›m olarak de¤erlendirilebilir. Bu
nedenle öncelikle bakanl›¤›n ve Kütüphaneler ve Yay›mlar
Genel Müdürlü¤ü’nün görevini ve sorumlu¤unu yerine
getirmesi, kütüphanelerin tamam›n›n bir bütün olarak anlam
taﬂ›d›¤›n› kavramas› ve bu ﬂekilde yans›tmas› gerekmektedir.
Toplum hayat›nda, Osmanl›’dan günümüze kadar var olma
mücadelesi veren kütüphanelerin son zamanlarda keskin bir
viraja girdi¤i düﬂünülmektedir. Yasa düzenleyiciler, ayaklar›
yere basan, gerçekçi, sonuçlar› iyi düﬂünülmüﬂ bir devir
gerçekleﬂtirirse bu kütüphaneler için Cumhuriyet tarihindeki
en büyük dönüﬂüm olarak dikkat çekecektir. Aksi bir durumda,
bu güne kadar güçlükle bu noktaya gelmiﬂ ulusal kütüphane
sistemi yok olma sürecine girmiﬂ olacakt›r. Metropollerde ve
e¤itim seviyesinin yüksek oldu¤u bölgelerde halk
kütüphaneleri faaliyetlerini sürdürme f›rsat› bulurken büyük
ço¤unlukla Anadolu’daki kütüphaneler zor bir sürece sürüklenecektir.
Türkiye’de Halk Kütüphanelerini ‹lgilendiren Yasal
Çal›ﬂmalar
Türkiye’de halk kütüphanelerini yak›ndan ilgilendiren yasal
kapsaml› birçok giriﬂimde bulunulmuﬂtur. Bunlar:
• Kamu Yönetiminin Temel ‹lkeleri ve Yeniden
Yap›lanmas› Hakk›nda Kanun -2004
• 5393 say›l› Belediye Kanunu
• 5302 say›l› Özel ‹daresi Kanunu
• Kültür ve Turizm Bakanl›¤›n›n Baz› Taﬂra
Kuruluﬂlar›n›n ‹l Özel ‹dareleri ve Belediyelere
Devredilmesi ile Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun
Tasar›s›. -2006
• 5216 say›l› Büyükﬂehir Belediyesi Kanunu
• 6360 Say›l› Torba Kanun (Yikob)
• 4848 Say›l› Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Teﬂkilat ve
Görevleri Hakk›nda Kanunun Geçici Maddelere
Ek Yap›lmas›na Dair Kanun Teklif (Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›, 2010)
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Türkiye’de yerel yönetim denince özellikle belediyeler ön
plana ç›kmaktad›r. Ancak, bu yayg›n kan›n›n aksine üç farkl›
yerel yönetim birimi bulunmaktad›r. Bunlar: Özel ‹dareler,
belediyeler ve köylerdir (Y›lmaz, 2013, s. 293). 6360 say›l›
kanunla baz› ‹l Özel ‹dareleri kapat›lm›ﬂ ve yerlerine 30 adet
“Yat›r›m ‹zleme ve Koordinasyon Baﬂkanl›klar›” kurulmuﬂtur.
Belediyeler, ilgili kanun kapsam›nda yerel anlamda kültürel
hizmetler sunma konusunda okuma salonlar› ve kütüphane
kurma konular›nda tam yetkilendirilmemiﬂtir. 2005 tarihli
belediye kanunun da “Kütüphane” kavram› 77. “maddede
ki “Belediye Hizmetlerine Gönüllü Kat›l›m” baﬂl›¤› alt›nda
bir defa geçmiﬂtir. Bu durum yasa düzenleyicilerin kültür
hizmetlerine bak›ﬂ aç›s›n›n bir gösteri gibi de¤erlendirilebilir.
Türkiye’de halk kütüphanesi hizmetlerinin yürütülmesine
yönelik bir yasa da bulunmamaktad›r. Halk kütüphanelerinin
yasal mevzuat bak›m›ndan esas alabilece¤i tek yasal dayana¤›
11 Ocak 2012 tarihli ve 28170 say›l› resmi gazetede yay›nlanan
“Halk Kütüphaneleri Yönetmeli¤idir” . Bu yönetmeli¤in, 4848
say›l› “Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Teﬂkilat ve Görevleri
Hakk›nda Kanun” yerine kütüphane ile ilgili oluﬂturulabilecek
temel bir yasaya dayanarak ç›kar›lmas› kütüphaneler ve
hizmetleri kapsam›nda iﬂleyiﬂ aç›s›nda daha do¤ru ve mant›kl›
bir giriﬂim olaca¤› düﬂünülebilir.
Günümüzde, halk kütüphanelerinin yerel hizmet üreten
birimler olmalar› nedeniyle yerel yönetimlere ba¤l› olmas›
gerekti¤i yönünde fikirler üretilmekte ve hükümetçe yeterince
inceleme yap›lmadan yasa ç›karma giriﬂimlerinde
bulunulmaktad›r. Bu konuyla ilgili olarak kapsaml› ﬂekilde
ilk yasa ç›karma çal›ﬂmas› 15.07.2004 tarih ve 5227 say›l›
“Kamu Yönetiminin Temel ‹lkeleri ve Yeniden Yap›land›r›lmas›
Hakk›nda Kanunu” dur. Bu yasa ile birlikte, Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’n›n kuruluﬂ yasas›nda de¤iﬂiklik yap›larak bakanl›¤›n
tüm taﬂra birimleri kald›r›larak, illerde bulunan birimleri ‹l
Özel ‹darelerine ilçelerde bulunanlar ise ilçe belediyelerine
devri sa¤lanmas› planlanm›ﬂ ancak baﬂar›s›z olunmuﬂtur
(Akman, 2008, s. 226). Daha sonra, 2006 y›l›nda, “Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›’n›n Baz› Taﬂra Kuruluﬂlar›n›n ‹l Özel ‹darelere
ve Belediyelere Devredilmesi ile Baz› Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›”
haz›rlanm›ﬂ ve Meclis’e sunulmuﬂtur. Tasar›ya göre, bakanl›¤›n
taﬂra teﬂkilat›nda bulunup “belediye s›n›rlar› içinde yer alan
güzel sanat galerileri, müzeler, kütüphaneler, kültür merkezleri
ile dan›ﬂma bürolar› belediyelere; bunlardan belediye s›n›rlar›
d›ﬂ›nda kalanlar ile il halk kütüphaneleri ve arkeolojik eserler
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bulunan müzeler ise il özel idarelerine devredilmesi planlanm›ﬂ
ancak meslek örgütü ile akademisyenlerin tepkisi sonucunda
etkisiz bir giriﬂim olarak kalm›ﬂt›r (Güneysu, 2013). Bu
konuda, yasa ç›karma aç›s›nda gösterilen çabalar zaman
zaman Kültür ve Turizm Bakan› ile bürokratlarca da gündeme
getirilmiﬂtir. Siyasetçilerin kütüphanelerin yerel yönetimlere
devir konusunda fikirlerini aç›kça beyan etmelerinden sonra
yeni yasa giriﬂimleri ortaya ç›km›ﬂt›r. 2006 y›l›nda denenen
fakat baﬂar›l› olmayan son yasa çal›ﬂmas› ise 2010 y›l›nda
Meclis’e sevk edilmeye haz›rlanan “Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’n›n Baz› Taﬂra Kuruluﬂlar›n›n ‹l Özel ‹dareleri ve
Belediyelere Devredilmesi ‹le Baz› Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Yasa Tasar›s›”
d›r. Etkisiz kalan önceki yasa çal›ﬂmalar›n› yeniden gündeme
alan bakanl›k taraf›ndan, il ve büyükﬂehir belediyesi s›n›rlar›
içinde kalan kütüphane, yazma eser kütüphaneleri, kültür
merkezi, dan›ﬂma bürosu, güzel sanatlar galerisi ve müzelerin
bakanl›¤a ba¤l› di¤er tüm ilçe ve belde halk kütüphanelerinin
özel idarelere devredilmesi amac›yla haz›rlanan bu tasar› da
yasalaﬂamam›ﬂt›r.
Eski bakan Ertu¤rul Günay 2010 y›l›nda Milli Kütüphanede
Kütüphane Haftas› Aç›l›ﬂ› konuﬂmas›nda, halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri konusunda yapm›ﬂ oldu¤u
konuﬂmas›nda “Elbette bakanl›¤›n kütüphanelerinin tamam›yla
gözden ç›kar›lmas› gibi bir durum söz konusu de¤ildir. Milli
Kütüphane, yazma eserler, Milli Kütüphane ile ilgili bütün
bu a¤ elbette Kültür Bakanl›¤› içindedir. Ama Anadolu’da
kütüphane de¤il, belki kitap evi, okuma evi denebilecek
olan çok say›da do¤rudan bakanl›¤a ba¤l› ünite var. Acaba
bütün bunlar› yerel yönetim merkezindeki, ücra köﬂesindeki
okuma evi, kitapl›k denecek ﬂeyi buradan yönetmeye kalkmak
do¤ru mu?” diye aç›klamalarda bulunmuﬂtur (‹¤rek, 2013).
Meclisin 2004, 2006 ve 2010 y›llar›nda gündemine getirilen
yasa tasar›lar›nda devredilmesi planlanan kütüphane türleri
bak›m›ndan Milli kütüphane ve yazma eser kütüphaneleri
d›ﬂ›nda bir kriter belirlenmemiﬂtir. Yasa önerilerinin meclise
her sunuluﬂunda kütüphanelerin ba¤l› olaca¤› kuruluﬂ
konusunda de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r. 2010 y›l›ndaki son yasa
tasla¤›na göre ‹l ve büyükﬂehir belediyesi s›n›rlar›ndaki tüm
ilçe kütüphanelerinin bakanl›kta kalmas›, di¤er tüm ilçe ve
kasaba halk kütüphanelerinin özel idarelere devredilmesi
planlanm›ﬂt›r. ‹l halk kütüphanelerinin ve baz› ilçe halk
kütüphanelerinin bakanl›kta b›rak›lmas›, ilçe/belde halk
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kütüphanelerinin belediyelere/özel idarelere devri gibi halk
kütüphanesi sistem bütünlü¤ünü bozacak bir uygulaman›n
halk kütüphanelerinin gelece¤i aç›s›ndan hayati riskler içerdi¤i
düﬂünülebilir.
Yasa arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirilemeyen kütüphane devri 2012
y›l›nda ç›kar›lan “Halk Kütüphaneleri Yönetmeli¤i’ne eklenen
iki madde ile yasal olmayan bir yolla çözüme kavuﬂturulmaya
çal›ﬂmaktad›r. Yönetmelikte kütüphanelerin devri ile ilgili ﬂu
iki madde yer almaktad›r:
• “Çeﬂitli nedenlerle hizmet veremeyen kütüphaneler,
hizmetleri sürdürmesi koﬂuluyla, di¤er kamu kurum
ve kuruluﬂlar›na bir tutanak çerçevesinde bakanl›kça
devredilebilir”
• “Devredilen kütüphaneler, il kültür ve turizm
müdürlükleri ile il halk kütüphanesi iﬂbirli¤iyle
izlenir. Tutanak koﬂullar› yerine getirilmemesi
durumunda, devredilen kütüphanenin her türlü
taﬂ›n›r› il içinde ihtiyac› bulunan baﬂka kütüphanelere
bakanl›k onay› ile devredilir”
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› verilerine göre yerel yönetimlere
devredilen 321 halk kütüphanesinin ilgisizlik, personel yetersizli¤i ve ödenek yoklu¤u nedeniyle kapanmak zorunda
kald›¤› gerçe¤i göz ard› edilmemelidir. Türkiye’de bugünkü
yerel yönetim yap›s›nda ve mevcut halk kütüphanesi mevzuat›
ve di¤er ba¤lay›c› mevzuatlar kapsam›nda halk kütüphanelerinin belediyelere devredilmesinin ciddi ve onar›lamaz bir
soruna sebep olaca¤› savunulmaktad›r. Bakanl›kça bugüne
kadar yerel yönetimlere devredilen kütüphane say›s› 321
olarak aç›klanm›ﬂt›r (Güneysu, 2013).
Bu kütüphanelerinin neredeyse tamam›n›n kapand›¤› ve
malzemeleriyle beraber yok oldu¤u gözlenmiﬂtir. Devredilen
kütüphanelerin bakanl›kça kontrol edilmedi¤i, iﬂletilmeyen
kütüphanelerin protokol hükümleri gere¤i geri al›nmad›¤›
anlaﬂ›lmaktad›r. Mesela, Bayburt Arpal› Halk Kütüphanesi,
Yozgat Eymir Halk Kütüphanesi ve Bart›n-Apdipaﬂa Halk
Kütüphanesi’nin resmi olarak görünüyor olmas› fakat bu
kütüphanelerin hizmet vermiyor olmas› durumun ciddiyetini
ortaya ç›karmaktad›r.
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Halk Kütüphanelerinin Devri: Avantaj ve Dezavantajlar
Halk kütüphanelerinin, özelliklede ilçe halk kütüphanelerinin
yerel yönetimlere devredilmesi beraberinde avantaj ve
dezavantaj gibi görünen baz› durumlar› da ortaya ç›karmaktad›r.
Bu avantaj ve dezavantajlara aﬂa¤›da de¤inilmektedir.
Avantajlar;
• Ayd›nlatma, ›s›tma, temizlik, k›rtasiye ihtiyaçlar›n›n
h›zl› ﬂekilde karﬂ›lanmas›,
• Bürokrasinin azalt›lmas›,
• Yerel niteliklerinin güçlenmesi,
• Yerel dermenin daha iyi geliﬂtirilmesi,
• Yerel dinamiklere göre koleksiyonu geliﬂtirebilme,
• Yerel halk›n katk›s›n›n daha kolay al›narak
kütüphaneyi benimsemesi ve sahip ç›kmas›,
Dezavantajlar;
• Kütüphanenin her türlü donan›m›n›n farkl› amaçlar
için kullan›lmak üzere kütüphaneden ç›kar›lmas›,
• Belediye yönetiminin siyasi yap›s›n›n kütüphane
üzerinde olumsuz etkisi,
• Koleksiyonun belediye siyasi yap›s›na göre sansüre
u¤ramas›,
• Yerel halk›n etkin biçimde kütüphaneye olumsuz
müdahalesi,
• Kütüphane hizmetlerinin belediye yönetiminin
duyarl›l›¤›na göre iniﬂler-ç›k›ﬂlar göstermesi, günlük
yerel ve genel siyasetten etkilenmesi.
Avantaj olarak görünen önerilerin pratikte karﬂ›l›¤› bulunup
bulunmad›¤› sa¤l›kl› bir ﬂekilde test edilmemiﬂtir. Teoride
baz› k›rtasiye, bürokratik iﬂlemlerin yerelden daha kolay
çözülebilece¤i tezi üzerine oturtulan gerekçelerin günümüz
kütüphane sistemi için geçerlili¤i yoktur. Zira; tüketim
malzemeleri için düzenli gönderilen ödenek, merkezi yönetimle
elektronik iletiﬂim olanaklar›n›n artmas›, merkezden yo¤un
materyal al›m› gibi pozitif geliﬂmeler bu konulara ba¤l› olarak
halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devredilmesi tezlerini
tamamen çürütmektedir. Personelin yerelden daha kolay
temin edilebilece¤i tezi ise temelden yanl›ﬂ kurgulanm›ﬂt›r.
Çünkü, yerel yönetimlerin en s›cak ve güncel sorunlar›n›n
baﬂ›nda hizmet üretecek say›da personel rezervine halen
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sahip olmamalar› gelmektedir. Bu nedenle, yerel yönetimlerin
kütüphanelere personel takviyesi mümkün olmad›¤› gibi
kütüphane personelinin kütüphane d›ﬂ›nda ki görevlere
aktar›lmas› büyük olas›l›kt›r. Y›lmaz’›n bu konuda yapt›¤› bir
çal›ﬂmada “‹lçe özel idareleri birinci derecede önemli gördükleri
sorunlar olarak personel yetersizli¤i, mali kaynak yetersizli¤i,
nitelikli eleman yetersizli¤i, yasal kar›ﬂ›kl›klar ve yat›r›m
s›k›nt›lar› konular›n› belirtmiﬂlerdir. Ayn› çal›ﬂmada, özel
idare müdürlerinin kütüphanelerin %66,7 oran›nda bakanl›¤a
ba¤l› kalmas› ve özel idarelere devredilmemesi yönündeki
görüﬂler oldukça dikkat çekicidir (Y›lmaz, 2013, s. 357-359).
Türkiye’de, kütüphane hizmetlerinin as›l yürütücüsünün kim
olaca¤› konusunda ulusal bir politika olmay›ﬂ› kargaﬂay› da
beraberinde getirmektedir. Belediyeler k›smen kendini bu
konuda sorumlu görmekte, ancak bu durum belediye
baﬂkanlar›n›n duyarl›l›¤› ve kiﬂisel ilgisiyle s›n›rl› kalmaktad›r.
Türkiye’de okuma al›ﬂkanl›¤›n›n geliﬂmemiﬂ olmas›
kütüphanelerin de geliﬂimini olumsuz etkilemektedir. Öte
yandan, k›sa vadede vatandaﬂlar›n günlük ihtiyaçlar› içinde
kitap gibi bas›l› kaynaklar›n üst s›ralarda yer almas› mümkün
görünmedi¤inden kütüphane hizmeti sahiplenilmemektedir.
Bu duruma güncel bir örnek vermek gerekirse; Antalya’n›n
Demre ilçesinde belediyenin giriﬂimi ile kurulan halk
kütüphanesi personel eksikli¤i nedeniyle belediye meclisi
karar›n› takiben Kültür ve Turizm Bakanl›¤›na devredilmiﬂtir
(Antalya son haber, 2015). Kütüphanelerin yerel yönetimlere
devri için oldukça ironik bir vaka olan bu son durum,
Türkiye’de halk kütüphanelerinin sahip ç›k›lmas› gereken
bir kurum oldu¤unu aç›kça göstermektedir. Bakanl›k kendi
bünyesindeki halk kütüphanelerini yerel yönetimlere
devretmeye gayret ederken yerel yönetimler ise personel ve
mali sorunlar nedeniyle bünyelerindeki kütüphaneleri
bakanl›¤a devretmeye çal›ﬂmaktad›r. Bakanl›k, devredemedi¤i
ilçe kütüphanelerini de zaman zaman bakanlar kurulu karar›yla
kapatma yolunu izlemektedir. Bursa’n›n Gemlik ilçe halk
kütüphanesi 15 Ekim 2009 tarihli Resmî Gazetenin 27377
say›l› nüshas›nda yay›nlanan bakanlar kurulu karar› ile
kapat›lm›ﬂt›r (Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, 2009). Yaﬂam boyu
ö¤renme merkezleri olarak düﬂünülmesi ve say›lar› ile
niteliklerinin artt›r›lmas› gereken ilçe halk kütüphanelerinin,
gereken de¤eri göremedi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Yasal altyap›s› oluﬂturulmadan yerel yönetimlere devredilen
ve ilerleyen süreçte devredilecek kütüphanelerin durumunun
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kötüye gidece¤i düﬂünülmektedir. Devredilen ve bu güne
kadar sahipsiz kalan halk kütüphaneleri bakanl›k taraf›ndan
yeterince denetlenmemekle birlikte, belediyelerin mevcut
iﬂleyiﬂi, eleman yetersizli¤i, kütüphanelerin belediyelerin asli
görev alan›na girmeyiﬂi ve spor yat›r›mlar› gibi siyasi kazanç
sa¤layacak bir yat›r›m olmamas›, kaynak tüketen bir birim
olarak görülmesi, belediyelerin maddi yetersizlikleri içinde
kaynak üretemiyor oluﬂu kütüphanelerin iﬂleyiﬂini
engelleyecek, ilgisizlik ve dura¤anl›k bu kurumlar›n yok
oluﬂunu h›zland›racakt›r. Yerel yönetimler taraf›nda halk
kütüphanesi hizmetlerinin verildi¤i ülkelerde, yerel yönetim
yap›s›n›n güçlü oldu¤u gerçe¤i göz ard› edilmemelidir. Ancak
güçlü yerel yönetim yap›lar›na sahip ülkelerde güçlü bir halk
kütüphanesi sisteminin varl›¤›ndan söz edilebilir. Bu tür
ülkelerde, halk kütüphanesi sisteminin, o ülkelerin genel ve
yerel yönetim yap›lar›n›n birer parças› ve do¤al sonucu olarak
oluﬂur ve iﬂlevini gerçekleﬂtirir. (Y›lmaz, 1997, s.114).
Ülkemizde halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimler
taraf›ndan hangi ilkeler çerçevesinde organize edilece¤ini
net bir ﬂekilde ortaya koyan bir yasa ya da kapsay›c› bir
mevzuat bulunmamaktad›r. Halen devir sonras› kütüphane
hizmetlerine yönelik özel idare, belediye ve büyükﬂehir belediyesi kanunlar›nda bir düzenleme de yap›lmam›ﬂt›r.
Dolay›s›yla TBMM’den Kültür ve Turizm Bakanl›¤› teﬂkilat
yasas›nda yap›lacak bir/birkaç de¤iﬂiklik maddesi ile halk
kütüphanelerini devralacak yerel yönetimlerin sürece haz›rlanmas› mümkün görünmemektedir. Halk kütüphanesi yasas›
olmadan, hukuksal altyap› oluﬂturulmadan 1-2 madde ile
gerçekleﬂtirilecek devir geriye dönüﬂü olanaks›z yanl›ﬂl›klara
neden olaca¤› düﬂünülmektedir. Türkiye’de halk Kütüphanesi
sistemini baﬂar›l› bir ﬂekilde dönüﬂtürerek yerel yönetimlere
ba¤lanabilmesi için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç oldu¤u
aç›kt›r.
Sonuç ve Öneriler
Kütüphaneleri devralmas› planlanan belediye veya özel idare
kurumlar›nda kütüphaneleri sevk ve idare edebilecek uzman
personel ve yönetici bulunmad›¤›ndan sunulacak hizmetin
niteli¤i tart›ﬂ›l›r olacakt›r. ‹lçe halk kütüphanelerinin güncel
sorunlar› olan yetersiz personel, bütçe, bina sorunlar›n›n ayn›
ﬂekilde ilçe belediye ve özel idarelerinin de çözüme
kavuﬂturamad›klar› birincil sorunlar olarak devam edece¤i
öngörülmektedir. Bu konular tart›ﬂ›l›p karara ba¤lanmadan
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gerçekleﬂtirilecek devir iﬂleminin onar›lmaz hatalara neden
olaca¤›, var olan kütüphane sistemine zarar verece¤i ve
kütüphanelerin iﬂlevsiz kalaca¤› düﬂünülebilir. Devirle ilgili
pilot uygulamalar yap›lmas› ve elde edilecek sonuçlara göre
bir yol haritas› çizilmesi gerekmektedir. Güncel ve ileriye
dönük vizyonu bulunan yasal alt yap› çal›ﬂmalar›n›n
Kütüphaneler ve Yay›mlar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
titizlikle ele al›nmas› gerekmektedir. Türkiye’de, birkaç iyi
örnek d›ﬂ›nda varl›kla-yokluk aras›nda gidip gelen ilçe/kasaba
halk kütüphanelerinin mevcut halleriyle olas› bir devire haz›r
olmad›klar› ortadad›r. Bakanl›¤›n ›srarla devir konusundaki
bu tutumundan vazgeçerek bu kurumlarda çal›ﬂan personelin
motivasyonunu artt›rmas› gerekmektedir. Ayn› ﬂekilde, devir
yap›laca¤› öngörüsü ile personel, ödenek, materyal da¤›t›m›
konular›nda ilçe ve kasaba halk kütüphanelerine karﬂ› tak›n›lan
olumsuz yaklaﬂ›mlara son verilmesi gerekmektedir.
Hali haz›rda ilçe kamu kurumlar› teﬂkilat yap›s›nda Kültür
ve Turizm Bakanl›¤›’n› di¤er bakanl›k birimleri gibi eﬂit
ﬂekilde temsil eden halk kütüphaneleri, öngörülen devir
sonras› protokolde kendisine eﬂit durumda olan bir baﬂka
kurumun (özel idare) birimi olaca¤› ve temsil yetkisini
kaybedece¤i de düﬂünülmektedir. Bu yaklaﬂ›m›n, yerel toplum
içinde hem kurumsal prestij ve itibar kayb›na neden olaca¤›
hem de kütüphanelerin önemini kaybetmesi yönünde ciddi
bir giriﬂim olaca¤› düﬂünülebilir. Devir ile birlikte kurum
kültürü de ortadan kalkaca¤›ndan kütüphaneler için bu
konuda ki de¤iﬂim onar›lmaz hasara neden olacakt›r
Halk kütüphanelerinin farkl› ülkelerde yerel yönetimlere
ba¤l› olarak hizmet verdikleri görülmektedir. ‹yi iﬂletilen
organizasyonlar içinde yer alan bu kütüphaneler görevlerini
oldukça baﬂar›l› sürdürmektedirler. Baﬂar›l› yürütülen ve
ülkemizde de örnek al›nmaya çal›ﬂ›lan bu kütüphanelere ait
mevcut modellerinin kayna¤› sa¤lam kurulmuﬂ yasal alt
yap›lar› ve bunu düzenli yürüten yerel yönetimler oldu¤u
söylenebilir. Demokratik yönetim koﬂullar›n›n yerleﬂik hale
geldi¤i bu ülkelerde neredeyse tüm kamu hizmetleri yerel
yönetimler taraf›ndan verilmektedir. Günümüz insan haklar›
ve ileri demokrasi uygulamalar›na sahne olan modern
ülkelerde d›ﬂ iliﬂkiler, anayasal düzen ve ulusal yönetim hariç
olmak üzere tüm kamu hizmetleri bürokrasi ortadan kald›r›larak
yerinden üretilerek sunulmaktad›r. En ileri uygulama
Finlandiya’da görülmektedir. Finlandiya’da 2010 y›l›nda il
yönetimleri (valilikler) tamamen kald›r›lm›ﬂt›r (Wikipedia,
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2013). Ancak ülkemizde yerel yönetimlerin modern say›labilecek yap›da olmad›klar›, merkezi yönetimin vesayeti alt›nda
olduklar› bir gerçektir. Hatta son ç›kar›lan 6360 say›l› torba
kanunla 559 adet belediye kapat›lm›ﬂ ve bu belediyelerin
sunduklar› hizmetler il ve ilçe merkezlerindeki belediyelere
kayd›r›lm›ﬂt›r. Yerel yönetimlerin bile varl›k mücadelesi
verdi¤i ülkemizde ilçe halk kütüphaneleri yerel yönetimlere
devredilmemelidir. Çünkü;
• Ülkemiz halk kütüphanelerinin il, ilçe ve ﬂube
kütüphaneleri biçiminde birbirleriyle birbirileriyle
ba¤›nt›l› bir sistemleri vard›r. Bu sistem kütüphaneler
farkl› yap›lanmalara gidilerek bölünmemelidir.
• Öngörülecek bir devirin kütüphanelere özgü yasal
mevzuat eksikliklerinin giderilmesinden sonra bütün
kütüphaneleri kapsayacak ﬂekilde düzenlenmesi
gerekmektedir.
• Pilot uygulama yap›lmadan kesinlikle acele
davranarak kütüphane devri yap›lmamal›d›r.
• Bu güne kadar protokollerle belediyelere devredilen
ve tamam› kapat›lan 321 adet halk kütüphanesinin
ak›beti irdelenmeli ve belediyelerin bu konuda
neden baﬂar›s›z olduklar› araﬂt›r›lmal›d›r.
• Ülkemizde etüt edilmeden yasa gücü ve zorlamas›yla
kapat›lan kamu kurumlar› olmuﬂtur. Halk
kütüphaneleri de bu kervana kat›lmamal› ve
vazgeçilebilir kurumlar gözüyle görülmemelidir.
• Yurtd›ﬂ›ndan yerel yönetimler için iyi örnek olarak
bilinen Almanya’da bile belediyelerin “Bütçe
yetersizli¤i nedeniyle baz› yerlerde ﬂube
kütüphanelerini kapatt›¤›.” (Y›lmaz ve Akman,
2005) gerçe¤i göz ard› edilmemelidir.
• Halk kütüphaneleri belediyeler için politik getirisi
olan bir yat›r›m de¤ildir. Bu nedenle gereksiz ve
kaynak tüketen bir organizasyon olarak görülebilir.
• ‹nsan›n okul öncesi ve sonras›nda bilgi gereksinimi
karﬂ›lamas›nda ve karﬂ›laﬂt›¤› sorunlara çözüm
bulmas›nda halk kütüphanelerine büyük görevler
düﬂmektedir (Akman, 2000). Bu sebeple
kütüphanelerin yönetim konusunda profesyonel
tav›r sergilemeyen yerel yönetimlerin kontrolünde
bu görevleri yerine getirmesi mümkün
görünmemektedir.
• Devir sonras› ücretsiz olan kütüphane hizmetlerinin
yurtd›ﬂ› örnekleri gibi ücretli hale gelebilece¤i,
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belediye yönetimlerince kütüphanelerin kendi
masraflar›n› ç›karmalar› için bu yola baﬂvurmas›n›
isteyebilece¤i unutulmamal›d›r.
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