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Öz
Bilgi miktar› h›zl› bir art›ﬂ göstermekte ve bilgi sürekli
de¤iﬂmektedir. Bu durum ö¤renmenin formal s›n›rlar›n›n
geniﬂletilmesini zaruri k›lmaktad›r. Herhangi bir kurumdan
ve herhangi bir diploma derecesinden mezun olan bir bireyin
sahip oldu¤u mesleki ve entelektüel bilgi birikimi orta vadede
güncelli¤ini yitirmekte ve bilginin yenilenmesi ihtiyac›
do¤maktad›r. Yaﬂamboyu ö¤renme söz konusu ihtiyac›
karﬂ›lamak ad›na önemli bir çözüm konumundad›r. Yaﬂam
boyu ö¤renmenin bir di¤er rolü e¤itimde f›rsat eﬂitli¤inin
sa¤lanmas›d›r. Yaﬂamboyu ö¤renme ile an›lan bu iki rol ve
kütüphanelerin bireyleri bilgiye ulaﬂt›rma sorumlulu¤u
“yaﬂamboyu ö¤renme” ve “kütüphane” kavramlar›n› bir
araya getirmektedir. Özetle yaﬂamboyu ö¤reneme, bilgi
toplumu için vazgeçilmezdir ve kütüphaneler bu konuda
sorumluluk üstlenmesi beklenen kurumlardan biridir.
Bu çal›ﬂman›n amac›; Türkiye’de bulunan belediye
kütüphanelerinin yaﬂamboyu ö¤renme ile ilgili hareketlili¤inin
ve fark›ndal›¤›n›n tespit edilmesi ve geliﬂtirmesi ad›na
önerilerin sunulmas›d›r. Bu do¤rultuda çal›ﬂma kapsam›nda
belediye kütüphanelerinin elde edilmiﬂ, internet taramas›
yoluyla kütüphaneler hakk›nda veri toplanm›ﬂ, veriler analiz
edilerek belediye kütüphanelerinin yaﬂam boyu ö¤renme
konusunda neler yapt›klar› ve bu konudaki fark›ndal›klar›
betimlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu betimleme sayesinde
araﬂt›rman›n, belediye kütüphanelerinin yaﬂam boyu ö¤renme
etkinliklerinin say›s›n›n ve niteli¤inin art›r›lmas›na yönelik
di¤er çal›ﬂmalara temel oluﬂturmas› beklenmektedir.
Anahtar kelimeler: Belediye kütüphaneleri, yaﬂamboyu
ö¤renme, e¤itim.
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Giriﬂ
Günümüzde yaﬂamboyu ö¤renme becerisi bir gereklilik ve
f›rsat olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Gereklilik olarak kabul
edilmesinin temel sebepleri bilginin üssel bir ﬂekilde artmas›,
güncelli¤ini yitirmesi ve teknoloji sayesinde günlük hayat›m›z›n
h›zl› bir ﬂekilde de¤iﬂiyor olmas›d›r. Hem mesleki hem de
gündelik hayat›m›zda yeni duruma uyum sa¤lamak ve yeni
bilgi ve becerileri ö¤renmek önemli bir ihtiyaç durumundad›r.
Bu ihtiyac›n karﬂ›lanmamas› sonucunda bireylerin mesle¤ini
gere¤i gibi yapamamas› ya da hayat kalitesinin düﬂmesi gibi
sorunlar yaﬂanmas› do¤ald›r. Bununla birlikte yaﬂam kalitesinin
her yeni gün iyileﬂtirilerek yukar› çekilmesi ve mesleki aç›dan
avantaj elde edilmesi bak›m›ndan yaﬂamboyu ö¤renme bir
f›rsat olarak de¤erlendirilmelidir.
Resmi gazetede yay›nlanan Türkiye Hayat Boyu Ö¤renme
Strateji Belgesi ve Eylem Plan›’nda (2014) yaﬂamboyu ö¤renme
kavram› yayg›n alanyaz›ndan farkl› olarak hayat boyu ö¤renme
olarak ifade edilmektedir. ‹lgili belgede hayat boyu ö¤renme
kavram›; kiﬂisel, toplumsal, sosyal ve istihdam ile iliﬂkili bir
yaklaﬂ›mla bireyin; bilgi, beceri, ilgi ve yeterliliklerini geliﬂtirmek
amac›yla hayat› boyunca kat›ld›¤› her türlü ö¤renme etkinlikleri
olarak tan›mlanmaktad›r. Ayr›ca ayn› belgede ö¤renmenin
“beﬂikten mezara” kadar devam etti¤i ve belli bir yaﬂa ve
ortama ba¤l› olmaks›z›n her yaﬂta ve her yerde gerçekleﬂebildi¤i
vurgulanmaktad›r.
Türkiye Hayat Boyu Ö¤renme Strateji Belgesi ve Eylem
Plan›’nda (2014) yaﬂamboyu ö¤renmenin yayg›nlaﬂt›r›lmas›
ad›na al›nmas› ve uygulanmas› gereken tedbirlerden biri;
“Sivil toplum kuruluﬂlar›, meslek örgütleri ve yerel yönetimlerin
hayat boyu ö¤renme faaliyetlerinde etkin rol almalar›n›n
sa¤lanmas›” olarak ifade edilmektedir. Bununla birlikte 2005
y›l›nda kabul edilen Belediyeler Kanunu’nda belediye tan›m›;
“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” olarak yer almaktad›r. Bu tan›mda yer
alan “müﬂterek nitelikteki ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak” ifadesi
Türkiye Hayat Boyu Ö¤renme Strateji Belgesi ve Eylem
Plan›’nda (2014) bahsedilen Tedbir 2.2 ile birlikte
düﬂünüldü¤ünde belediyelerin, halk›n e¤itim ihtiyac›n›n
karﬂ›lanmas› konusunda rol ve sorumluluk üstelenebilece¤i
ve üstlenmesi gerekti¤i görülmektedir. Belediyeler bünyesinde
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hizmet vermekte olan kütüphaneler bahsi geçen sorumlulu¤un
yerine getirilmesi ad›na önemli bir f›rsat olarak düﬂünülebilir.
Kütüphaneler ve Yay›mlar Genel Müdürlü¤ü web sitesinde
(www.kygm.gov.tr, 2016) kütüphanelerin tan›m› yap›l›rken
sadece kitap okunan yerler olmad›¤›, kültürel, e¤itici,
dinlendirici-e¤lendirici etkinliklerin yap›ld›¤› merkezler oldu¤u
vurgulanmaktad›r. Sadece bu aç›klamadan yola ç›karak bile
kütüphanelerin e¤itim iﬂlevinin var oldu¤u rahatl›kla
söylenebilir.
Kütüphanelerin e¤itim iﬂlevine iliﬂkin çal›ﬂmalar yeni de¤ildir.
Çak›n (1986) uzun y›llar önce kütüphanelerin iﬂlevlerini
tan›mlarken e¤itim iﬂlevinden bahsetmiﬂ ve bu iﬂlevin hem
örgün e¤itim hem yayg›n e¤itim için geçerli oldu¤unu
vurgulam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada özellikle üzerinde durulan
yayg›n e¤itim ifadesi ve bireylerin kendi baﬂlar›na bilgilerini
artt›rmalar› gerekti¤ine dair yap›lan vurgu, günümüzde
popüler olan yaﬂamboyu ö¤renme kavram›na iﬂaret etmektedir.
Dalk›ran (2014), e¤itim ve halk kütüphaneleri aras›ndaki
iliﬂkiyi geçmiﬂe dönük olarak inceledi¤i çal›ﬂmas›nda, bu
iliﬂkinin do¤al olarak var oldu¤unu ancak yetersiz, düzensiz
ve süreklilik göstermeyen bir nitelik taﬂ›d›¤›n› söylemektedir.
Alanyaz›nda bulunan benzer çal›ﬂmalar kütüphanelerin e¤itim
iﬂlevinden bahsetmekte ve kütüphanelerin bu do¤rultuda
çal›ﬂmalar yapmas› gerekti¤ini vurgulamaktad›r (Ersoy ve
Y›lmaz, 2009; Üstün, 2000; Yalvaç, 2003; Y›lmaz, 2004).
Tüm bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda, bir çeﬂit halk kütüphanesi olarak
nitelendirilebilecek belediye kütüphanelerinde yaﬂamboyu
ö¤renme etkinliklerinin varl›¤› ve bu varl›¤›n giderek ço¤almas›
do¤al olarak beklenmektedir. Bu beklenti e¤itimde f›rsat
eﬂitli¤inin sa¤lanmas› aç›s›ndan da önemlidir. Temel iﬂlevi
halka hizmet olan belediye ve kütüphanelerin bu sorumlulu¤u
üstlenmesi t›pk› yaﬂamboyu ö¤renmenin kendisi gibi bir
zorunluluktur.
Bu do¤rultuda çal›ﬂman›n amac›, ilgili konuda Türkiye’de
var olan durumun ortaya konmas›d›r. Bu vesileyle yap›lacak
çal›ﬂmalara yön gösterece¤i ve belediye kütüphanelerinde
yaﬂamboyu ö¤renme etkinliklerinin yay›lmas›na katk›
sa¤layaca¤› düﬂünülmektedir.
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Yöntem
Çal›ﬂma kapsam›nda ilk olarak belediye kütüphanelerinin
listesinin elde edilmesi amaçlanm›ﬂt›r. Yap›lan araﬂt›rma ve
görüﬂmeler neticesinde belediye kütüphanelerine ait bilgilerin
yer ald›¤› herhangi bir veritaban›na ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Bu durum
baﬂl› baﬂ›na bir eksikli¤i iﬂaret etmektedir. Bu do¤rultuda,
belediye kütüphaneleriyle ilgili yürütülmekte olan Herkes
‹çin Kütüphane projesi ve bu proje kapsam›nda oluﬂturulan
belediye kütüphaneleri listesi araﬂt›rma verilerine kaynakl›k
etmiﬂtir (www.herkesicinkutuphane.org, 2016). ‹lgili proje
kapsam›nda internet taramas› ve il/ilçe belediyelerine davet
gönderilmesi yoluyla oluﬂturulan liste Türkiye’de kaç tane
belediye kütüphanesi oldu¤una dair tek ulaﬂ›labilir kaynak
olarak dikkat çekmektedir. Araﬂt›rman›n yap›ld›¤› tarihte,
bahsi geçen proje kapsam›nda 697 belediye kütüphanesi
listelenmiﬂ durumdad›r. Bu listeye ek olarak, belediyelerin
web sitelerinde yer alan bilgiler do¤rultusunda varl›¤›ndan
haber olunan kütüphanelerle birlikte toplam say› 801 olarak
elde edilmiﬂtir. Listede yer alan kütüphaneler hem isim hem
de nitelik olarak farkl›l›k göstermektedir. Baz› belediye
kütüphaneleri do¤rudan kütüphane olarak isimlendirilirken,
gençlik merkezi, kültür merkezi, bilgi evi ve benzeri
isimlendirmelere de rastlanmaktad›r. Uzun zamand›r
tart›ﬂ›lmakta olan halk kütüphanelerinin belediyelere
devredilmesiyle ilgili durum da incelenen listede kendine
yer bulmaktad›r. ‹ncelenen 697 kütüphanenin önemli bir
k›sm›n›n (303) belediyelere devredilen halk kütüphaneleri
olmas› üzerinde durulmas› gereken bir konudur. Tablo 1’de
isim ve nitelik aç›s›ndan belediye kütüphanelerinin da¤›l›m›na
iliﬂkin genel görüntü yer almaktad›r.
Tablo 1. Belediye Kütüphanelerinin ‹sim ve Nitelik Olarak Da¤›l›m›

Belediye Kütüphaneleri

s

Kütüphane
Merkez
Bilgievi
Devredilen Halk Kütüphansi

400
64
34
303

Toplam

801

Kaynak: Herkes ‹çin Kütüphane Projesi - (www.herkesicinkutuphane.org)
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Türkiye’de bulunan belediye kütüphanelerinin listesine
ulaﬂ›lmas›n›n ard›ndan araﬂt›rman›n ikinci ve daha temel
amac› ile ilgili çal›ﬂmalara geçilmiﬂtir. Araﬂt›rma sorusu ﬂu
ﬂekildedir; Belediye kütüphanelerinin yaﬂamboyu ö¤renmeyle
iliﬂkilendirilebilecek herhangi bir etkinli¤i var m›d›r ve konuyla
ilgili fark›ndal›klar› ne durumdad›r? Bu soruya cevap bulabilmek
ad›na betimsel bir çal›ﬂma yürütülmüﬂtür. Araﬂt›rma verilerinin
görüﬂme ve anket yoluyla elde dilmesi amaçlanm›ﬂ ancak
listede yer alan ço¤u kütüphanenin iletiﬂim bilgilerine
eriﬂilememesi nedeniyle veriler internet taramas› yoluyla
toplanm›ﬂt›r. Bu aﬂamada, evrenden örneklem seçilmesi
yerine araﬂt›rmaya konu olan tüm belediye kütüphanelerinin
incelenmesine karar verilmiﬂ ve toplam 801 belediye
kütüphanesi internet taramas› yoluyla incelenmiﬂtir. Bu sayede
var olan duruma iliﬂkin genel fikir elde edilece¤i
düﬂünülmektedir.
‹nternet taramas› yap›l›rken kullan›lan strateji ﬂu ﬂekildedir;
• Varsa kütüphanelerin web siteleri ve sosyal medya
hesaplar› gözden geçirilmiﬂtir,
• Ba¤l› oldu¤u belediyenin web sitesinde kütüphaneye
iliﬂkin sayfa, bilgi, haber, duyuru vs. olup olmad›¤›na
bak›lm›ﬂt›r
• Arama motoru sonuçlar›nda kütüphanenin isminin
geçti¤i ilk 20 web sitesi taranarak ilgili kütüphane
hakk›nda bilgi elde edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
• Tüm bu kaynaklardan eriﬂilen içerik incelenmiﬂtir.
Bu inceleme esnas›nda temel olarak kütüphane hakk›nda
herhangi bir bilgi olup olmad›¤›, kütüphane etkinliklerine
iliﬂkin nitelikli bilgi olup olmad›¤›, kütüphane etkinlikleri
aras›nda yaﬂamboyu ö¤renme etkinlikleri olup olmad›¤› ve
kütüphane hakk›nda elde edilen bilgiler aras›nda yaﬂamboyu
ö¤renmeye iliﬂkin herhangi bir söylem olup olmad›¤› göz
önünde bulundurulmuﬂtur.
Bulgular
Yap›lan tarama neticesinde belediye kütüphaneleri 7 farkl›
kategori kullan›larak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Bu kategoriler ve
kütüphanelerin kategorilere göre da¤›l›m› Tablo 2’de
görülmektedir.
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Tablo 2. Belediye kütüphanelerinin kategorilere göre da¤›l›m›
Kategori

Aç›klama

s

Kategori 1

Yaﬂamboyu ö¤renme etkinli¤i var.
79
E¤itim, kurs, çal›ﬂtay, konferans, atölye, söyleﬂi,
etüt etkinli¤i, vb.

9,9

Kategori 2

Yaﬂamboyu ö¤renme etkinli¤i olma olas›l›¤›
var.
Etkin ve fark›ndal›¤› yüksek bir kütüphane

3,1

Kategori 3

Yaﬂamboyu ö¤renme etkinli¤i oldu¤una dair iz 91
yok.
Belediye web sitesinde kütüphane hakk›nda
bilgi var.

Kategori 4

Yaﬂamboyu ö¤renme etkinli¤i oldu¤una dair iz 114 14,2
yok.
Belediye web sitesinde kütüphane hakk›nda
çok az bilgi var

Kategori 5

Yaﬂamboyu ö¤renme etkinli¤i oldu¤una dair iz 38
yok.
Belediye web sitesinde kütüphane hakk›nda
bilgi yok.
‹nternet arac›l›¤›yla kütüphane hakk›nda bilgiye
eriﬂmek mümkün

4,7

Kategori 6

Yaﬂamboyu ö¤renme etkinli¤i oldu¤una dair iz 14
yok.
Belediye web sitesinde kütüphane hakk›nda
bilgi yok.

1,7

Kategori 7

Kütüphanenin varl›¤›na dair ufak izler var.
Kütüphane hakk›nda herhangi bir bilgiye
ulaﬂ›lam›yor

Toplam

25

%

11,4

336 41,9

801 100

Tablo 2’de yer alan veriler araﬂt›rma sorusu kapsam›nda
genel durumu ortaya koymak aç›s›ndan önemlidir. Tabloda
yer alan verilerden yola ç›karak ulaﬂ›labilecek öne ç›kan
bulgular ve bu bulgulara iliﬂkin yorumlar ilerleyen bölümde
mevcuttur.
Elde edilen veriler incelendi¤inde belediye kütüphanelerinin
%9,9’unun (79) yaﬂamboyu ö¤renme etkinli¤i oldu¤u
görülmektedir. Yaﬂamboyu ö¤renme etkinli¤i olan
kütüphanelerde yer alan etkinlikler kullan›c›lar için verilen
e¤itimler, kurslar, düzenlenen çal›ﬂtaylar, konferanslar,
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atölyeler, söyleﬂiler ve etüt etkinlikleri olarak çeﬂitlilik
göstermektedir. Baz› etkinliklerin niteliklerine iliﬂkin soru
iﬂaretleri olsa da yaﬂamboyu ö¤renmeyi akla getirecek her
türlü hareketlilik yaﬂamboyu ö¤renme etkinli¤i olarak kabul
edilmiﬂtir. Söz konusu etkinliklerin türü, say›s›, s›kl›¤›, niteli¤i
ve benzeri unsurlar ayr› bir araﬂt›rma olarak ele al›nmal›d›r.
Belediye kütüphanelerinin %3,1’inde (25) ise bu tür etkinliklere
dair bilgi var olmamakla birlikte hem hizmet tan›mlar› hem
de etkinlik çeﬂitlilikleri aç›s›ndan bu kütüphaneler yaﬂamboyu
ö¤renme etkinlikleri konusunda ola¤an ﬂüpheli olarak kabul
edilmiﬂtir. Kategori 2 olarak ele al›nan bu kütüphanelerin
hizmet tan›mlar› ve söylemleri incelendi¤inde en az›ndan
yaﬂamboyu ö¤renme hakk›nda fark›ndal›¤a sahip olduklar›
görülmektedir. Örne¤in; bir Kültür Merkezi’ne ait web sitesinde
kültür merkezine iliﬂkin ﬂöyle bir ifade bulunmaktad›r;
“içerisinde gösteri salonlar›, meslek edindirme kurslar›, e¤itime
destek merkezi, kütüphane, konservatuvar ve gençlik merkeziyle halk›n ihtiyaçlar›na 7 gün 24 saat hizmet veriyor.”
Bu ifade söz konu merkezde yer alan kütüphanenin
hizmetlerine iliﬂkin do¤rudan bir bilgi içermese de kültür
merkezi bünyesinde yaﬂamboyu ö¤renme etkinlikleri
düzenlendi¤ine dair ipuçlar› bar›nd›rmaktad›r. Söz konusu
merkezin yapt›¤› yaﬂamboyu ö¤renme etkinliklerine iliﬂkin
daha fazla bilgiye ise ulaﬂ›lamam›ﬂt›r.
Yine baﬂka bir kütüphanenin web sitesinde kuruluﬂ amac›
aç›klan›rken “halk›n bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi”
ifadesine yer verilmiﬂtir. Bu ifade de kütüphanenin e¤itim
faaliyetleriyle ilgili fark›ndal›¤›na iﬂaret eden bir ipucu
niteli¤indedir. Benzer ﬂekilde bu kütüphanenin paylaﬂ›lan
etkinlikleri aras›nda da yaﬂamboyu ö¤renmeyle iliﬂkilendirilebilecek bir örne¤e rastlanmam›ﬂt›r. Her iki örnekte bahsi
geçen kütüphaneler Kategori 2 içinde de¤erlendirilmiﬂtir.
Tablo 2 incelendi¤inde göze çarpan ikinci önemli bulgu,
belediye kütüphanelerinin yaklaﬂ›k yar›s›na iliﬂkin herhangi
bir bilgiye ulaﬂ›lam›yor oluﬂudur. Araﬂt›rman›n s›n›rl›l›¤›
dahilinde bu kütüphanelerin tamam›n›n kapal› ya da iﬂlemiyor
oldu¤unu söylemek mümkün olmasa da günümüzde bir
kuruma ait internette herhangi bir bilgiye ulaﬂ›lam›yor oluﬂu
o kurumun neredeyse iﬂlevsiz oldu¤u ﬂeklinde yorumlanabilir.
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Özellikle bütün belediyelerin resmi web sitesinin var oldu¤u
ve web sitesinde o belediyeye iliﬂkin onlarca duyuru, haber
vs. oldu¤u düﬂünülürse aktif bir kütüphaneye iliﬂkin hiçbir
ize rastlamama ihtimali oldukça düﬂüktür. Kategori 7’de yer
alan, ulaﬂ›lamayan kütüphaneler ayr›nt›l› olarak incelendi¤inde
baﬂka bir durum daha dikkat çekmektedir. Bu kütüphanelerden
%89’u (299) belediyelere devredilen neredeyse iﬂlevsiz
durumdaki halk kütüphaneleridir. Bu veriler göstermektedir
ki kaynak s›k›nt›s› yüzünden zor durumda olan halk
kütüphanelerinin belediyelere devredilmesi de bu kütüphaneler
ad›na bir çözüm olmam›ﬂt›r. Bu durum daha geniﬂ perspektifte
ele al›nmas› ve tart›ﬂ›lmas› gereken bir konudur.
Tablo 2’de, Kategori 3 olarak nitelendirilen kütüphaneler,
belediyelerin kütüphaneleri bir hizmet alan› olarak görmeleri
aç›s›ndan önemlidir. Bu kategoride yer alan 91 kütüphane
(%13,1) ba¤l› oldu¤u belediye taraf›ndan bir hizmet olarak
ifade edilmekte ve belediye web sitesinde hizmetler kategorisi
alt›nda kendine yer bulmaktad›r. Kütüphaneleri bir hizmet
alan› olarak gören belediyelerin gerekli çal›ﬂmalar sonras›nda
kütüphanelere daha fazla ilgi gösterece¤i ve kütüphane
hizmetlerinin say›s›n›/çeﬂitlili¤ini art›raca¤› düﬂünülebilir. Söz
konusu bu potansiyel hem kütüphaneci istihdam› hem de
kütüphanelerin sayg›nl›¤› aç›s›ndan önem arz etmektedir.
Özellikle listede yer alan kütüphanelerin yar›s›na dair bilgi
bulunamad›¤› göz önüne al›n›rsa kategori 1 ve 2’de yer alan
kütüphane say›s›n›n (104) az›msanmamas› gerekir. Bu bulgu,
çal›ﬂ›r durumda oldu¤u varsay›lan belediye kütüphanelerinin
yaklaﬂ›k %29’unun yaﬂamboyu ö¤renmeye iliﬂkin etkinlik
yapt›¤› veya fark›ndal›¤› oldu¤u ﬂeklinde de yorumlanabilir.
Kategori 3’de yer alan kütüphanelerin potansiyeli de
düﬂünüldü¤ünde bu oran %54 civar›na yükselmektedir. Ancak
bu iyimser yaklaﬂ›m kategori 1 ve 2’deki kütüphanelerin
illere göre da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda gölgelenmektedir (Tablo
3 ve Tablo 4).
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Tablo 3.
Yaﬂamboyu ö¤renme
etkinli¤i olan belediye
kütüphanelerinin
illere göre da¤›l›m›
‹l

s

%

‹stanbul

Kocaeli
Bursa
Eskiﬂehir
Diyarbak›r
Antalya
Manisa
Di¤er

39
17
6
5
3
2
2
5

49,4
21,5
7,6
6,3
3,8
2,5
2,5
6,3

Toplam

79

100

Tablo 4.
Yaﬂamboyu ö¤renme etkinli¤i
olan ve olmas› muhtemel
belediye kütüphanelerinin illere
göre da¤›l›m›
‹l
‹stanbul
Kocaeli
Bursa
Eskiﬂehir
Antalya
Diyarbak›r
Ankara
Bolu
Manisa
Di¤er

s
48
18
10
5
4
3
2
2
2
10

%
46,2
17,3
9,6
4,8
3,8
2,9
1,9
1,9
1,9
9,6

Toplam

104

100

Tablo 3 ve Tablo 4’de de görülece¤i gibi kategori 1 ve 2’deki
kütüphanelerin illere göre da¤›l›m› homojen bir yap›
göstermemektedir. ‹l baz›nda düﬂünüldü¤ünde yaln›zca 45 ildeki belediyelerin kütüphaneler ve kütüphanelerin
yaﬂamboyu ö¤renme konusunda etkin oldu¤u görülmektedir.
Tablo 3’te yer alan veriler yaﬂamboyu ö¤renme etkinli¤i olan
belediye kütüphanelerin yar›s›n›n (%49,4) ‹stanbul’da, büyük
ço¤unlu¤unun (%78,5) ise Marmara bölgesinde bulundu¤unu
göstermektedir. Kategori 1 ve 2’nin birlikte al›nd›¤› Tablo
4’te de benzer bir durum söz konusudur (‹stanbul %46,2,
Marmara Bölgesi %73,1). Düﬂündürücü olan bir baﬂka nokta
3 büyük ﬂehirden ‹zmir ve Ankara’n›n Tablo 3’te kendine
yer bulamamas›, Tablo 4’de ise alt s›ralarda yer almas›d›r.
Söz konusu iki ilde yer alan belediyelerin hizmetle sorumlu
oldu¤u nüfus yo¤unlu¤u düﬂünüldü¤ünde bu durum belediye
kütüphanecili¤i alan›nda ciddi bir eksikli¤e karﬂ›l›k gelmektedir.
Sonuç ve Tart›ﬂma
Çal›ﬂma bulgular› belediye kütüphanecili¤i ve belediye
kütüphanelerinde yaﬂamboyu ö¤renme etkinli¤i anlam›nda
genel resmin çok parlak olmad›¤›n› göstermektedir. Ancak
bu durum sadece yaﬂamboyu ö¤renme özelinde ele
al›nmamal›d›r. Ço¤u belediye kütüphanesi ya hiç iﬂlemiyor
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durumdad›r ya da sadece temel kütüphanecilik iﬂleviyle ve
k›s›tl› kaynaklarla varl›¤›n› sürdürmektedir. Oysa giriﬂ
bölümünde de vurguland›¤› gibi kütüphane hizmetleri
belediyeler aç›s›ndan halka do¤rudan ulaﬂmak için önemli
bir f›rsatt›r. Bu hizmetlerin çeﬂitlenmesi ise daha fazla kiﬂiyle
bu hizmetlerin buluﬂturulmas› anlam›na gelecektir. Bu
ba¤lamda belediye kütüphanecili¤i ve bir hizmet çeﬂidi olarak
yaﬂamboyu ö¤renme etkinlikleri üzerine daha fazla
çal›ﬂ›lmal›d›r. Bu çal›ﬂmalar belediyelerin, kütüphanecilerin
ve alandaki araﬂt›rmac›lar›n iﬂbirli¤i ile gerçekleﬂirse ve proje
odakl› olursa k›sa ve orta vadede olumlu sonuçlar al›nacakt›r.
Türkiye geneline bak›ld›¤›nda tablo çok iç aç›c› olmamakla
birlikte baz› belediyelerin yapt›¤› çal›ﬂmalar umut verici
görülmektedir. Özellikle ‹stanbul ve Bursa gibi illerde bulunan
belediye kütüphanelerinin yapt›¤› çal›ﬂmalar di¤er belediyeler
için örnek teﬂkil edecek niteliktedir. Önemli olan zamanla
bu örneklerin say›s›n›n art›r›lmas› ve di¤er illerdeki belediyelere
de yay›lmas›d›r. Sevindirici olan, say›s› az olmakla birlikte
niteli¤i ve hizmet çeﬂitlili¤i yüksek belediye kütüphanelerinin
var olmas›d›r. Bu kütüphaneler iyi incelenip yapt›klar›
çal›ﬂmalar ve sa¤lad›klar› etki görünür/paylaﬂ›labilir hale
getirilirse yay›l›m çok daha h›zl› ve kolay olacakt›r.
Yaﬂamboyu ö¤renme etkinlikleri özelinde bak›ld›¤›nda
belediye kütüphanelerinin bunu bir hizmet çeﬂidi olarak
kabul ettiklerine dair izlenimler elde etmek mümkündür. ﬁu
an iﬂlemiyor oldu¤u varsay›lan belediye kütüphaneleri d›ﬂar›da
tutuldu¤unda her 5 kütüphaneden 1’nin yaﬂamboyu ö¤renme
etkinli¤i gerçekleﬂtirdi¤i görülmektedir. Belediyelerin
kütüphane hizmetlerine bak›ﬂ aç›lar› da bir de¤iﬂken olarak
ele al›nd›¤›nda çal›ﬂ›r durumdaki belediye kütüphanelerinin
yar›s›ndan fazlas›n›n yaﬂamboyu ö¤renme etkinli¤i
gerçekleﬂtirmeye yatk›n oldu¤u söylenebilir. Kütüphane
hizmetlerini önemseyen belediyelerin yaﬂamboyu ö¤renmeye
iliﬂkin fark›ndal›klar› art›r›l›rsa ve bu belediyelere baﬂar›l›
örnekler sunulursa etkin ve yenilikçi kütüphane say›s›
artacakt›r.
Belediye kütüphanelerinde gerçekleﬂtirilen yaﬂamboyu
ö¤renme etkinliklerinin tür ve nitelikleri de ayr› bir tart›ﬂma
konusudur. Bu çal›ﬂma kapsam›nda tespit edilen etkinlik
türleri e¤itim, kurs, çal›ﬂtay, konferans, atölye, söyleﬂi ve etüt
etkinlikleri ﬂeklindedir. Çal›ﬂman›n temel amac›n›n genel
durumu ortaya koymak olmas› sebebiyle yaﬂamboyu ö¤renme
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etkinliklerinin nitelikleri üzerinde durulmam›ﬂt›r. Kütüphaneler
taraf›ndan bu etkinliklerin yap›ld›¤›na dair paylaﬂ›lan resim,
video, duyuru, haber, bilgi ve benzeri bütün içerikler birer
kan›t olarak kabul edilmiﬂtir. Belediye kütüphanelerinde ne
tür etkinlikler gerçekleﬂtirildi¤i, bu etkinliklerin say›s›, hangi
s›kl›kta yap›ld›¤›, etkinliklere kaç kiﬂinin kat›ld›¤›, hedef
kitlesi, etkisinin ne oldu¤u gibi sorular cevap bulmas› önem
arz eden sorulard›r ve araﬂt›r›lmal›d›r. Bu sorulara cevap
verebilecek nitelikte bulgulara sahip araﬂt›rmalar di¤er belediye
kütüphaneleri için de yol gösterici olacakt›r.
Farkl› belediyelerin bünyesinde hizmet vermekte olan kültür
merkezi ve bilgi evi gibi yap›lar belediye kütüphanecili¤i
aç›s›ndan önemli bir model olarak düﬂünülebilir. Özellikle
kültür merkezleri, belediye ve kütüphane kurumlar›n›n
kesiﬂti¤i alan olarak dikkat çekmektedir. Bu yap›lar, iﬂlevi
de¤iﬂen, içinde farkl› hizmetleri bar›nd›rmas› gerektirdi¤i
söylenen ve yaﬂam merkezi haline gelmesi beklenen yeni
nesil kütüphanelerle benzer özellikler taﬂ›maktad›r. Hatta bu
tür belediye kütüphaneleri gerekli iyileﬂtirme ve geliﬂtirmeler
yap›lmas› kayd›yla tüm halk kütüphaneleri için model haline
gelebilir. Bu sayede ba¤l› oldu¤u kurumdan ba¤›ms›z olarak
kütüphaneler kullan›c›lar›n daha çok u¤rad›¤›, zaman geçirdi¤i
ve keyif ald›¤› sosyal mekânlara dönüﬂebilir. Kültür merkezi
modeli belediye kütüphanecili¤inin yayg›nlaﬂmas›n› sa¤layacak
ve kütüphaneler için dönüﬂüm imkân› yaratacak bir yap›
olarak dikkat çekmektedir. Bu model üzerine ayr›ca
düﬂünülmeli ve model daha geniﬂ perspektifte tart›ﬂ›lmal›d›r.
Sonuç olarak, bu çal›ﬂman›n belediyelerin yaﬂam boyu
ö¤renme etkinliklerinin say›s›n›n ve niteli¤inin art›r›lmas›na
yönelik çal›ﬂmalara temel oluﬂturmas› beklenmektedir. Benzer
çal›ﬂmalar›n say›s›n›n artmas› belediye kütüphanecili¤i
alan›ndaki geliﬂmelerin h›z›n› ve niteli¤ini art›raca¤›
düﬂünülmektedir.
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