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Öz
Bu çal›ﬂmada, halk›n kültür ve okuma düzeyini yükseltmek
ve kent belle¤ini canl› tutmak ad›na belediyelerin kültürel
faaliyetleri kapsam›nda kütüphane ve bilgi hizmetleri konusu
Çank›r› Belediyesi özelinde ele al›nm›ﬂt›r. Belediye’nin
hâlihaz›rda yürütmekte oldu¤u hizmetlerin takdir edilen ve
aksayan yönleri de¤erlendirildikten sonra, bu hizmetlerin
geliﬂtirilmesi konusunda tespit ve önerilerde bulunulmuﬂtur.
Bu ba¤lamda, Çank›r› Belediyesi’nin okumay› sevdirme ve
kütüphane kullan›m›n› yayg›nlaﬂt›rma amac›yla yürüttü¤ü
“Tren, Uçak ve Gemi Kütüphaneleri” projeleri tan›t›lm›ﬂ,
Belediyenin e¤itime katk› sa¤lama ad›na il genelinde açm›ﬂ
oldu¤u “Z Kütüphaneler” ile Dr. R›fk› Kamil Urga Çank›r›
Araﬂt›rmalar› Merkezi bünyesinde oluﬂturulan kütüphane
ile ilgili bilgiler verilmiﬂtir.
Çal›ﬂman›n sonucunda Çank›r› Belediyesi özelinde ülkemiz
yerel yönetimlerinin kütüphane ve bilgi hizmetlerine yönelik
de¤erlendirmeler yap›lm›ﬂ, sonuçlar ortaya konmuﬂ ve bu
hizmetlerin ça¤›n gerektirdi¤i nitelik ve nicelikte olmas› için
yap›lmas› gerekenlere iliﬂkin öneriler geliﬂtirilmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: Belediye kütüphaneleri, belediyelerin
kütüphane ve bilgi hizmetleri, kent kütüphaneleri, ﬂehir
kütüphaneleri, Çank›r› Belediyesi.
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Giriﬂ
Geliﬂmiﬂ toplumlar›n en önemli özellikleri kamu hizmetlerini
yerine getirmektir, diyen Y›lmaz (2009, s.9), kamu hizmeti
kavram›n› “devletin veya kamu tüzel kiﬂilerinin toplumun
ortak ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için yürüttükleri düzenli
faaliyetler” ﬂeklinde tan›mlam›ﬂt›r. Bir toplumun de¤erlerine
ve gereksinimlerine yönelik düzenli olarak yürütülen kamu
hizmetleri, geliﬂmiﬂ toplumun inﬂas›nda önemli etkenlerdendir.
Devletin ya da kamu tüzel kuruluﬂlar›n›n yürütmekle yükümlü
oldu¤u kamu hizmetlerinin içerisinde, somut getirisi
olmamas›na karﬂ›n ülke geliﬂmiﬂli¤ine katk› anlam›nda katma
de¤eri en yüksek olan› kültürel ve sosyal hizmetlerdir.
Toplumsal yaﬂam içinde kültürel hizmetleri ve getirileri kent
olabilmenin hem ön koﬂulu hem de sonucudur. Kentlerin
yönetiminden sorumlu belediyelerin yönetsel yap›s›nda,
kültürel iﬂlerden sorumlu birimlerin varl›¤› da bu koﬂulun
bir yans›mas›d›r. Burada önemli olan kültürel iﬂler kapsam›n›n
halk›n ve kentin geliﬂimine en üst düzeyde katk› sa¤lama
ad›na nas›l alg›land›¤› ve yürütüldü¤üdür. Bilgi toplumu
olman›n ulusal kalk›nma planlar› hedefleri aras›nda yüksek
sesle dile getirildi¤i günümüzde, ülkenin yönetsel yap›s›
içinde seçilmiﬂli¤in ve özerkli¤in sa¤lad›¤› avantaj ile
belediyeler, yürütecekleri planl› ve sürekli bilgi ve kültür
hizmetleri ile bilgi toplumunun inﬂas›nda yönetsel yap›n›n
amiral gemisi konumundad›rlar. Kültür ve bilgi hizmetlerinin
en somut göstergesi ise halk›n eﬂit, serbest ve ücretsiz olarak
hizmet ald›klar› yerler olan kütüphanelerdir. Geliﬂmiﬂ ülke
kentlerindeki simgesel kütüphane binalar› ve buralarda halk›n
her kesimine yönelik verilen bilgi hizmetleri konunun
öneminin dünden bugüne yans›mas›d›r. Toplumun bilgi ve
kültür düzeyinin yükseltilmesi ad›na belediyelerin planl›,
kapsaml› ve sürekli kütüphane ve bilgi hizmetleri sunmas›
kent olabilmesi ile de yak›ndan iliﬂkilidir.
Çal›ﬂman›n Amac›, Kapsam› ve Yöntemi
Çal›ﬂman›n amac›, belediyelerin kültürel hizmetleri kapsam›nda
kütüphane ve bilgi hizmetlerinde fark›ndal›k oluﬂturabilme
ad›na Çank›r› Belediyesi kütüphane ve bilgi hizmetlerini
takdir edilecek ve aksayan yönleriyle tan›tmak, bilgi
toplumunun inﬂas›nda belediyelerin bilgi hizmetlerini
geliﬂtirmesine yönelik tespit ve öneriler sunmakt›r. Ülkemizde
halk kütüphanelerinin belediyelere devredilmesi tart›ﬂmas›
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ile birlikte düﬂünüldü¤ünde, belediyelerin bu sorumlulu¤u
ne ölçüde yürütebileceklerine iliﬂkin ipuçlar›n›n elde edilmesi,
kütüphanelerin idari anlamdaki statü de¤iﬂiminin getirileri
ve olumsuzluklar› da çal›ﬂman›n ikincil amac›d›r.
Çal›ﬂma 88.5381 kiﬂilik merkez nüfusu ile ülkemizin en
küçük illerinden Çank›r›’da, Belediye’nin verdi¤i kütüphane
ve bilgi hizmetleri ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›z›n baﬂlang›ç
noktas› Belediyenin, ﬂehrin çeﬂitli yerlerindeki ilan panolar›ndan
duyurdu¤u “Çank›r› Kütüphaneler ﬁehri Oluyor” slogan›
olmuﬂtur. Bu ba¤lamda belediyenin kitaba ve kütüphaneye
dikkat çekmek, okumay› sevdirmek ve kütüphane kullan›m›n›
yayg›nlaﬂt›rmak amac›yla “fiziksel tematik kütüphane”
kapsam›nda yürüttü¤ü “tren, uçak ve gemi kütüphane”
projeleri orijinal düﬂünce olarak dikkat çekmektedir. Popülarite
anlam›nda ülkemiz için ilk ve tek olan bu kütüphane
projelerinin örnek olmas› ad›na tan›nmas› ve tan›t›lmas› da
çal›ﬂman›n önemini art›rmaktad›r. Yerel yönetimlerin yarat›c›
kütüphane hizmetleri ba¤lam›nda çekim gücü olarak
kütüphane binas› olgusuna yönelik bu de¤iﬂik yaklaﬂ›m, hiç
ﬂüphesiz okumaya ve kütüphane kullan›m›na teﬂvik için
olumlu örnek oluﬂturmaktad›r. Yan› s›ra Belediye’nin ilin
baz› okullar›nda “z-kütüphane” ad› ile kütüphaneler kurmas›
ve Dr. R›fk› Kamil Urga Çank›r› Araﬂt›rmalar› Merkezi
bünyesinde oluﬂturulan kütüphanenin “kent kütüphanesi”
düﬂüncesinin bir yans›mas› olmas›, Çank›r› Belediyesi
kütüphane hizmetlerinin araﬂt›r›lmas›nda di¤er nedenlerdir.
Çal›ﬂma, mevcut durumu saptamaya yönelik olmas›ndan
betimleme yöntemi ile yap›lm›ﬂt›r. Belediyenin kütüphane
hizmetleriyle ilgilenen Kültür ve Sosyal ‹ﬂler Müdürlü¤ü ile
yüz yüze görüﬂmeler yap›l›p kütüphane ve bilgi hizmetlerine
iliﬂkin bilgiler elde edilmiﬂtir. Ayr›ca kütüphane hizmetleri
kapsam›nda yürütülen faaliyetlere iliﬂkin yaz›l› ve görsel
belgeler de temin edilmiﬂtir. Belediyenin kütüphane kurma
konusundaki ümit verici yaklaﬂ›mlar›n›n, bu kütüphanelerde
hizmetlerin profesyonelce ve kal›c› olarak yürütülmesini
sa¤layacak olan meslek mezunu kütüphanecilerin istihdam
edilmesi konusunda olmad›¤› da yap›lan görüﬂmelerde
anlaﬂ›lm›ﬂt›r.

1 Merkez nüfusa iliﬂkin bilgi Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) (2016). Adrese Dayal› Nüfus Kay›t Sistemi
Sonuçlar› 2015. 27 May›s 2016 tarihinde http://www.tuik.gov.tr adresinden eriﬂildi.
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Çank›r› Tarihi
Çank›r› kenti, bat›da antik dönemde Bithynia (Bitinya),
do¤uda ise Pontus diye isimlendirilen bölgeler aras›nda yer
alan Paflagonya Bölgesinde bulunmaktad›r. M.Ö 3. yüzy›lda
Grek ve Roma dönemlerinde yaﬂam›ﬂ olan çok yönlü bilim
adam› Eratosthenes taraf›ndan belgelenmiﬂ olan antik ismi
Gangra’d›r. Bu isim Kang›r› veya Kangar› biçimindeki
telaffuzuyla Osmanl› döneminde de korunmuﬂtur. Buna
karﬂ›n antik bir Luvi ismi olan "Gangra" halk etimolojisine
uygun olarak (halk›n anlayamad›¤› isimlere kendi dilinde bir
anlam vermeye çal›ﬂmas›) “çan” ve “k›r›k” kelimeleri kullan›larak Çank›r› haline dönüﬂtürülmüﬂtür (‹biﬂ, 2016, s. 1).
Bölgenin ilk halklar›n›n Hattiler, Luviler ve Arzavalilar gibi
Küçük Asya halklar› oldu¤u bilinmektedir (Kent Rehberi/Tarihi,
2016). Çank›r›’da Helenistik ve Erken Roma Dönemi’ne ait
11 adet yerleﬂim ve Nekropol alan› tespit edilmiﬂtir. Bu
alanlardan üçünün (Çank›r› Kalesi, Kurmalar Antik Yerleﬂimi,
Antonioplis (Ayd›nlar Köyü)) lokalizasyon çal›ﬂmalar›
tamamlanm›ﬂt›r (‹biﬂ, 2016, s.8).
Çank›r› ile ilgili yaz›l› bilgiler Büyük ‹skender’in ölümü ile
baﬂlar. Bu dönemde Anadolu, Büyük ‹skender'in generalleri
taraf›ndan bölünmüﬂtür ve Paflagonya bölgesi krallar›n
baﬂkenti oldu¤u için Gangra yeni Paflagonya eyaletinin idare
merkezi olarak kalm›ﬂt›r. Gangra ﬂehri komﬂu kentler ile
mümkün olan her alanda rekabet etmiﬂtir. Kendi sikkelerini
basm›ﬂ ve bu sikkeleri kendi unvanlar›n› tan›tmak için
kullanm›ﬂt›r. Bu sikkelerin baz›lar›nda “Paflagonya'n›n en
eski ﬂehri” ve “tanr›lar›n oca¤›” ibareleri yer almaktad›r.
Tar›msal bak›mdan da hayli verimli arazilere sahip Gangra’da
Bizans döneminde iﬂletilen tuz ma¤aralar› yörenin endüstriyel
aç›dan merkez olmas›n› sa¤lam›ﬂt›r (‹biﬂ, 2016, s.9).
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ﬁekil 1. Çank›r› Tuz Ma¤aras› ve içerisinde sergilenen
tuz heykellerinden bir görünüm.

M.S. 7. yüzy›l›n baﬂ›nda Sasani istilas›na u¤ram›ﬂ olan kent,
Hükümdar Hüsrevpezir’in bölgeyi zapt etmesiyle ‹ran idaresine
geçmiﬂtir. Emeviler döneminde Halife Süleyman taraf›ndan
ele geçirilen ﬂehir, sonras›nda yeniden Bizansl›lar›n eline
geçmiﬂtir (‹biﬂ, 2016, s.10).
1071’de baﬂlayan Türk fütuhat› ile Süleyman ﬁah’›n
komutanlar›ndan Kara Tekin taraf›ndan Bizansl›lardan al›nan
ﬂehir süratle Türkleﬂmiﬂ ve k›sa sürede Türk hâkimiyetinin
en güçlü bölgelerinden biri olmuﬂtur. Anadolu Selçuklular›n
zay›flamas› ile birlikte ortaya ç›kan beylikler döneminde
Candaro¤ullar›n›n idaresine geçmiﬂtir. Ankara Savaﬂ›’ndan
(1402) sonra Çank›r› ve Kastamonu civar› Timur taraf›ndan
Candaro¤ullar›na verilmiﬂtir. Osmanl› ‹mparatorlu¤u kurulduktan sonra da Çelebi Mehmet döneminde Candaro¤ullar›n›n
Osmanl›’ya itaatlerini bildirmesiyle ﬂehir Osmanl› idaresine
geçmiﬂtir. Osmanl›’ya sadakatle ba¤l› olan Kas›m Bey’in 1464
y›l›ndaki ölümünden sonra Çank›r›, Osmanl› yönetim
kademisinde Anadolu Eyaleti’ne ba¤l› bir sancak haline
gelmiﬂtir (‹biﬂ, 2016, s.12-14).
Çank›r› ili ‹ç Anadolu ile Karadeniz Bölgeleri aras›nda bir
geçiﬂ kuﬂa¤› üzerindedir. Ekonomisi tar›m ve hayvanc›l›¤a
dayanan kentin yüzölçümü 7.490 km2’dir (Kuter, 2007, s.
71). ‹lin topraklar›n›n bir k›sm› ‹ç Anadolu Bölgesinde, bir
k›sm› da Karadeniz Bölgesinde olmas› nedeniyle iklim, toprak
ve bitki örtüsü gibi fiziki co¤rafya özelikleri aç›s›ndan oldu¤u
kadar, bu ﬂartlar alt›nda ﬂekillenmiﬂ olan beﬂeri ve ekonomik
co¤rafya özellikleri aç›s›ndan da geçiﬂ bölgesi özelli¤i
göstermektedir (‹bret, 2003, s.55).
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180.945 kiﬂi ile nüfus bak›m›ndan Türkiye’nin en küçük
yedinci ili olan Çank›r› kentinin merkez nüfusu da 88.538’dir
(Türkiye ‹statistik Kurumu, 2015). Okuma yazma oran›n›n
%94 oldu¤u ilde toplam 166 okul ve 1.644 derslikte, 1.983
ö¤retmen 27.914 ö¤renciye e¤itim vermektedir. Derslik baﬂ›na
düﬂen ö¤renci say›s›n›n tüm ö¤retim kademelerinde yaklaﬂ›k
17 olmas› e¤itim olanaklar› aç›s›ndan olumlu bir duruma
iﬂaret etmektedir. ‹lde yaklaﬂ›k 13.000 ö¤rencinin yüksekö¤retim gördü¤ü bir üniversite vard›r.2
Çank›r› Belediyesi Kültür ve E¤itim Hizmetleri
Vizyonunu; “Çank›r›’y› modernli¤in, tarih ve kültür ile bir
arada yaﬂand›¤›, herkesin içinde yaﬂamaktan gurur duydu¤u,
tarih, kültür, turizm, spor ve e¤itim alan›nda önemli bir
merkez haline getirme” amac› ile “insana hizmet” anlay›ﬂ›n›
ilke edinmiﬂ bir belediye olarak hizmetlerini dürüstlük,
kat›l›mc›l›k, sorumluluk, eﬂitlik ilkeleri çerçevesinde vermek”
olarak ifade eden3 Çank›r› Belediyesi’nin en büyük dezavantaj›,
hiç ﬂüphesiz küçük bir il olmas›ndan kaynaklanan olanak
s›n›rl›l›¤›d›r. Bunun yan›nda büyükﬂehir karmaﬂas›ndan
kaynaklanan sorunlarla u¤raﬂmama ve Baﬂkent’e olan fiziksel
yak›nl›¤› Belediyenin güçlü yanlar› olarak de¤erlendirilebilir.
‹fade edilen vizyon çerçevesinde her türlü hizmette oldu¤u
gibi kültür ve e¤itim hizmetlerinde de vatandaﬂlar aras›nda
hiçbir ayr›m yapmaks›z›n, eﬂit, dürüst ve faydal› hizmet
sunma ilkeleriyle halk-belediye iﬂbirli¤i içinde kaynaklar›n
etkin kullan›m›n› da misyon edinmiﬂtir.4
Belediye bünyesinde kültür ve e¤itim hizmetleri belediye
baﬂkan yard›mc›s›na ba¤l› “Kültür ve Sosyal ‹ﬂler Müdürlü¤ü”
ad› ile müdürlük düzeyinde yürütülmektedir. Buraya ba¤l›
baﬂka bir birim de belediyenin okullara yönelik her türlü
katk›lar›n› yürütmekte, yan› s›ra “Z Kütüphane” ad› ve
tamamen belediyenin deste¤iyle kurulan kütüphanelerin
aç›lmas›, ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› ve sürdürülebilirli¤inin
takibini yapmaktad›r. Kütüphane ve bilgi hizmetlerinin,
Türkiye’deki pek çok belediyede oldu¤u gibi Çank›r›
Belediyesinde de ayr› bir birim ile de¤il kültür ve sosyal iﬂler
müdürlü¤ü bünyesinde yürütüldü¤ü görülmektedir.
2 Çank›r› Valili¤i, «Say›larla Çank›r›», 9 May›s 2016 tarihinde http://www.cankiri.gov.tr/sayilarla-cankiri adresinden
eriﬂildi.
3 Çank›r› Belediyesi, ‘vizyon-misyon’, 9 May›s 2016 tarihinde http://www.cankiri.bel.tr/sayfa-454/vizyonumuzmisyonumuz.php adresinden eriﬂildi.
4 Çank›r› Belediyesi, ‘vizyon-misyon’, 9 May›s 2016 tarihinde http://www.cankiri.bel.tr/sayfa-454/vizyonumuzmisyonumuz.php adresinden eriﬂildi.
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Kültür ve Sosyal ‹ﬂler Müdürlü¤ü ile yap›lan görüﬂmelerde,
kültür ve e¤itim hizmetlerinin planlanmas› ve gerçekleﬂtirilmesindeki öncelikli amac›n her türlü kültür ve sanat
faaliyetlerine, eserlerine destek vermek, farkl› sanat dallar›nda
sergiler açmak ve yar›ﬂmalar yapmak, düﬂünsel faaliyetler
kapsam›nda konferans ve paneller düzenlemek, böylece
Çank›r› halk›n›n kültürel ve sosyal yönden geliﬂimini
en üst düzeyde desteklemek oldu¤u ifade edilmiﬂtir.
Çank›r› Belediyesi Kütüphane Hizmetleri
Çal›ﬂman›n baﬂ›nda da anlat›ld›¤› gibi, ç›k›ﬂ noktas› “Çank›r›
Kütüphaneler ﬁehri Oluyor” slogan›yla ﬂehrin çeﬂitli
bölgelerindeki ilan panolar›ndan duyurulan afiﬂler olmuﬂtur.
Çank›r›’n›n çehresini de¤iﬂtirecek “18 ayda 18 proje” kapsam›nda yer alan “Tren, Uçak ve Gemi Kütüphaneleri”
projeleri özellikle çocuklar için kitap okumay› cazip hale
getirmek, kütüphane kullan›m›n› art›rmak ad›na haz›rlanm›ﬂ
ilginç kütüphane projeleri olarak oldukça dikkat çekicidir.
Bu kütüphanelere bak›ld›¤›nda “fiziksel tema kütüphanesi”
olma özelli¤i taﬂ›d›klar› görülmektedir. Derme ve fiziksel
alan aç›s›ndan s›n›rl› olan bu kütüphanelerin gerçek amac›n›n,
baﬂta çocuklar olmak üzere tüm Çank›r› halk›n›n okumaya,
kitaba ve kütüphaneye olan ilgisini art›rmak oldu¤u aç›kt›r.
Tematik kütüphanelere gösterilen ra¤bet, daha kapsaml› ve
iﬂlevsel kütüphanelerin Belediye eliyle aç›lmas›na girdi
oluﬂturacakt›r. Nitekim esas amac›n daha kapsaml›
kütüphaneler oldu¤u ve planlama aﬂamas›nda olan bir kültür
merkezinde kapsaml› bir kütüphanenin hizmete sunulaca¤›
bilgisi yetkililerle yap›lan görüﬂmelerde paylaﬂ›lan bilgiler
aras›ndad›r. Aﬂa¤›da ülkemizde fiziksel tema aç›s›ndan ilk
ve tek özelli¤i taﬂ›yan kütüphanelere iliﬂkin bilgiler yer
almaktad›r.

ﬁekil 2. Tren Kütüphanesi’ne ait d›ﬂ görünüm.
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Tren Kütüphanesi
Tren Kütüphanesi TCDD’den kiralanan bir lokomotif ve iki
vagondan oluﬂmaktad›r. Çank›r›’n›n simgesi olan buharl›
trenin Cer Atölyesinde iç ve d›ﬂ montaj› yap›larak AnkaraKastamonu yolu üzerindeki ‹stiklal Yolu mevkiine kurulumu
yap›lm›ﬂ ve 52. Kütüphane Haftas› etkinlikleri kapsam›nda
resmi aç›l›ﬂ› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Gençlere ve çocuklara okuma al›ﬂkanl›¤› kazand›rmak ve
de¤iﬂik mekânlarda kitap okumay› sevdirmek ad›na baﬂlat›lan
projenin ilk ad›m› olan ve oldukça ilgi gören tren kütüphanesi
projesi, Türkiye’de de bu anlamda ilk olma özelli¤i taﬂ›maktad›r.
Tren kütüphanesini günde ortalama 169 ö¤renci ziyaret
etmektedir. Mekân anlam›nda dar bir alana sahip olan
kütüphanede yaklaﬂ›k olarak 700 civar›nda kitap bulunmaktad›r. Kütüphane dermesi özellikle Milli E¤itim
Bakanl›¤›’n›n tavsiye etti¤i kitaplar ile Belediye’nin okullara
kurdu¤u Z kütüphaneler için sat›n ald›¤› e¤itici ve popüler
eserlerden oluﬂmaktad›r. Kütüphanede henüz kitap ödünç
verme iﬂlemleri yürütülememesine karﬂ›n ö¤renciler vagonlar
içerisinde oluﬂturulan çal›ﬂma alanlar›nda kitap okuyup, ödev
ve araﬂt›rmalar›n› rahatl›kla yapabilmektedirler. Kütüphane
yaln›zca okuma ve araﬂt›rma yapma amaçl› bir mekân
olmas›n›n ötesinde, çocuklar›n kütüphane kullan›m›n› teﬂvik
etmeyi art›r›c› pek çok e¤itsel ve kültürel etkinliklere de
(örne¤in; mandala yar›ﬂmas›, kuklalarla masal anlat›m›, sesli
kitap, vb.) ev sahipli¤i yapmaktad›r.
Kütüphane dermesine iliﬂkin basit bibliyografik kay›tlar bir
tablolama program›nda oluﬂturulmas›na karﬂ›n profesyonel
bir kütüphane yaz›l›m› kullan›lmam›ﬂt›r. Yetkililerin ve
kütüphane çal›ﬂanlar›n›n bu konuda bilgisinin olmamas›
dikkat çekicidir.
Kütüphanede biri sürekli, üçü dönüﬂümlü olmak üzere toplam
dört belediye personeli görevlendirilmiﬂtir. Mesleki formasyona
sahip kütüphanecinin görevlendirilmemiﬂ olmas› ve bunun
da ötesinde yetkililer taraf›ndan bunun bir gereksinim olarak
düﬂünülmemesi, projenin amaçlanan hedefine ulaﬂmas›n›n
önündeki en büyük engel olarak de¤erlendirilebilir 5.
5
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ﬁekil 3. Tren Kütüphanesi’nin iç görünümü

Uçak Kütüphanesi
Üçlü kütüphane projesinin ikinci aya¤› olan “Uçak Kütüphane”
için Türk Hava Yollar› filosunda uçuﬂ ömrünü tamamlayan
Airbus A300 tipi ve 375 yolcu kapasiteli bir uçak 275 bin
liraya sat›n al›nm›ﬂt›r. ‹stanbul’dan beﬂ parça halinde yaklaﬂ›k
bir gün süren zorlu bir nakliye sürecinden sonra Çank›r›’ya
ulaﬂan uça¤›n birleﬂtirme, iç ve d›ﬂ montaj iﬂlemleri belediyenin
öz imkânlar›yla yap›lm›ﬂt›r. Uçak kütüphanenin iç tasar›m›nda
belediyenin okullara kurdu¤u Z kütüphanelerdeki tecrübelerinin yans›mas› rahatl›kla gözlenebilmektedir Yap›lan
görüﬂmelerde uça¤›n iç mekân›n›n fiziksel olarak kütüphane
ortam›na dönüﬂtürülmesi yaklaﬂ›k 100 bin liraya mal oldu¤u
belirtilmiﬂtir.1

ﬁekil 4. Tren Kütüphanesi’nin iç görünümü
1 Uçak Kütüphanesi’ne iliﬂkin bilgiler Kültür ve Sosyal ‹ﬂler Müdürlü¤ü’nün ba¤l› bulundu¤u Belediye Baﬂkan
Yard›mc›s› Say›n Muharrem Ovac›kl› ile 19 Nisan 2016 tarihinde yap›lan yüz yüze görüﬂmeler neticesinde
elde edilmiﬂtir.

501

Kütüphane, ﬂehir merkezinin d›ﬂ›nda kalan, ancak çok az
say›daki mesire yerlerinin en büyü¤ü olmas› nedeniyle halk
taraf›ndan yo¤un talebin oldu¤u, içinde piknik ve spor alanlar›
bar›nd›ran bir park›n hemen yan› baﬂ›nda konumland›r›lm›ﬂt›r.
Kütüphanenin konum olarak halk›n boﬂ zamanlar›n› de¤erlendirdi¤i bir alan›n yak›n›nda yer almas› ve ilgi çekici bir
yap› halinde olmas› kütüphanenin zaman içinde kullan›m›n›
art›racak etkenlerdendir. ‹ç tefriﬂat› tamamlanmas›na karﬂ›n,
henüz resmi aç›l›ﬂ› tamamlanmayan kütüphanenin çevre
düzenlemesi ve hizmet verecek dermenin teminine yönelik
çal›ﬂmalar devam etmektedir. Yap›lan görüﬂmede, burada
görev alacak personelin de Belediyenin kendi içinden ilgili
personelin görevlendirilmesi biçiminde düﬂünüldü¤ü ifade
edilmiﬂ, ancak bilgi ve belge yönetimi mezunu kiﬂilerin görev
almas›n›n önemli oldu¤u ve gelecekte mutlaka profesyonel
personelin istihdam›na iliﬂkin giriﬂimlerin olaca¤› gerçe¤i de
dile getirilmiﬂtir.

ﬁekil 5. Uçak Kütüphanesi’nin iç görünümü.

Gemi Kütüphanesi
Tematik kütüphane projesi kapsam›ndaki son aya¤› olan
Gemi Kütüphanesi için Kastamonu Üniversitesi Deniz ve
Liman ‹ﬂletmecili¤i Bölümü ile görüﬂmeler tamamlanm›ﬂ
olup, 27 metre boyunda ve 9 metre eninde, toplamda 243
metrekare olacak bir geminin inﬂas› için antlaﬂma imzalanm›ﬂ
ve yap›m› halen devam etmektedir. ‹nﬂas› tamamland›ktan
sonra, geminin uçak kütüphanesinin yak›n›ndaki park›n
içerisinde oluﬂturulacak yapay gölete yerleﬂtirilmesi
planlanmaktad›r.2 Belediye yetkilileri taraf›ndan üçlü projenin
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en önemli aya¤› olarak belirtilen Gemi Kütüphanesinin,
denize k›y›s› olmayan bir ilde görsel aç›dan çekim gücünün
yüksek olaca¤› tart›ﬂ›lmaz bir mekânda verilecek olan bilgi
ve kültürel hizmetlere olan ra¤beti art›raca¤› da kesindir.
Çank›r› Belediyesi’nin orijinal ve yarat›c› kültür ve bilgi
hizmetleri olarak de¤erlendirilebilecek ve henüz ilk aya¤›
tamamlanm›ﬂ olan “fiziksel tematik kütüphaneler” yan›nda
özellikle e¤itim kuruluﬂlar›na vermiﬂ oldu¤u kütüphane
deste¤i de önemlidir. Bu kapsamda Belediye, Milli E¤itim
Bakanl›¤›’n›n yürütmekte oldu¤u Z-kütüphaneler projesine
paralel bir düﬂünce ve ayn› adla 25 farkl› okula kütüphane
kurmuﬂtur.
Z-Kütüphaneler
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n baﬂlatt›¤› Z-kütüphane projesinden
esinlenerek belediyenin kendi çabalar›yla okullara Z-kütüphane
ad› alt›nda kütüphaneler kurulmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Milli E¤itim
Bakanl›¤›’n›n ﬂehir baz›nda açt›¤› 600’e yak›n Z-kütüphane
ile k›yasland›¤›nda, sadece Çank›r› genelinde belediyenin
açt›¤› 25 okul kütüphanesi oldukça dikkat çekicidir.
Belediyenin bu kütüphanelerinden baz›lar›na Çank›r› Karatekin
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü de kitap ba¤›ﬂ›
deste¤i vermiﬂtir. Ayr›ca bu kütüphanelerin baz›lar›na
kütüphane otomasyon program›n›n kurulmas› ve kitaplar›n
katalog kay›tlar›n›n bu programa kaydedilmesi de Bölüm
ö¤rencilerinin sa¤lad›¤› katk›lar aras›ndad›r.

ﬁekil 6. Z Kütüphane kurulan okullardan birine ait görünüm.

2 Gemi
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Z-kütüphanelerin mobilya ve di¤er iç tefriﬂat›n›n Milli E¤itim
Bakanl›¤›’n›n projesi ile bütünleﬂik olmas› ad›na Bakanl›¤›n
sa¤lay›c› firmas›yla irtibat kurulmuﬂ, ancak maliyetin oldukça
yüksek olmas› Belediyeyi kendi imkânlar›n› kullanmaya
yöneltmiﬂtir. Sonuçta mobilya ve di¤er iç tefriﬂat malzemeleri
belediyenin kendi atölyelerinde yapt›r›larak kütüphanelere
kazand›r›lm›ﬂt›r 3.
Çank›r› Belediyesi’nin kütüphane ve bilgi hizmetleri
kapsam›nda ele al›nmas› gereken bir baﬂka giriﬂimi de,
kuruluﬂ amac›, yürüttü¤ü hizmetler ve hedefleri aç›s›ndan
kent belle¤inin nüvesini oluﬂturan bir araﬂt›rma merkezi ve
burada oluﬂturulan kütüphanedir. Aﬂa¤›da bu araﬂt›rma
merkezine iliﬂkin bilgiler verilmiﬂtir.
Dr. R›fk› Kamil Urga Çank›r› Araﬂt›rmalar› Merkezi
Araﬂt›rma Merkezinin yer ald›¤› bina, ﬂehrin merkezinde
bulunan ve Kurtuluﬂ Savaﬂ› y›llar›nda cephede yaralanan
askerlerin tedavi edildi¤i eski bir hastane binas›d›r. Binan›n
restorasyonu Belediye taraf›ndan 2005 y›l›nda tamamlanm›ﬂt›r.
26 A¤ustos 2005 tarihinde Çank›r› ve çevre illerde yaﬂay›p
kent tarihi ve kültürü üzerine araﬂt›rma yapan 32 araﬂt›rmac›
bir araya getirilip Çank›r› Araﬂt›rmalar› Platformu, devam›nda
da bu üyeler aras›ndan Çank›r› Araﬂt›rmalar› Merkezi’nin
yönetim kurulu oluﬂturulmuﬂtur. Araﬂt›rma Merkezi 31.08.2005
tarih ve 25 Say›l› Baﬂkanl›k Makam› oluru ile resmen kurulmuﬂ
ve Atatürk’ün özel doktorlu¤unu yapan Çank›r›l› Dr. R›fat
Kamil Urga’n›n ismi verilmiﬂtir.
Dr. R›fk› Kamil Urga Çank›r› Araﬂt›rmalar› Merkezi’nin kuruluﬂ
amac› ve planlanan/yürütülen faaliyetler, kent kütüphanesi
oluﬂturulmas› düﬂüncesine iﬂaret etmesi aç›s›ndan önemlidir.
Bu ba¤lamda merkezin genel amaçlar› ise ﬂu ﬂekildedir:
• Çank›r› ile ilgili tarihi ve kültürel çal›ﬂmalar yapmak,
çal›ﬂmalar› desteklemek, bunlar› çeﬂitli iletiﬂim ve
yay›n organlar› arac›l›¤›yla paylaﬂmak,
• Çank›r› kültürünün ve geleneklerinin yaﬂat›lmas›na
katk› sa¤lamak,
• Çank›r› kültürel miras›n› ortaya ç›karmak,
• ‹lgili konuda tarihi, kültürel ve araﬂt›rma kurumlar›
ile iﬂbirli¤i yapmak
3 Z Kütüphanelere ait bilgiler Kültür ve Sosyal ‹ﬂler Müdürlü¤ü’nün ba¤l› bulundu¤u Belediye Baﬂkan
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• Ulusal ve uluslararas› etkinlikler, programlar,
seminerler, sempozyumlar, paneller, konferanslar
düzenlemek ve desteklemek,
• Çank›r› tarihi, kültürü ve gelenekleri ile ilgili her
tür kaynak ve belgeleri toplamak, bunlar› bilimsel
yöntemlerle düzenlemek, incelemek, oluﬂturulmas›
planlanan Çank›r› ‹htisas Kütüphanesinde hizmete
sunmak,
• Yerel tarih aç›s›ndan halk›n ve araﬂt›rmac›lar›n
yararlanabilece¤i yerler (müze, kütüphane, araﬂt›rma
ofisleri, park, an›t, vb.) oluﬂturmakt›r (Beﬂirli ve
Softa, 2010, s.159).
Araﬂt›rma merkezinde Çank›r›’ya iliﬂkin 30 binin üzerinde
belge yer almaktad›r. ﬁu an için merkezde belge toplamas›
ve düzenlenmesi yap›lmaktad›r. Gönüllülük esas›na göre
çal›ﬂ›lan merkezde, oluﬂturulan yönetim kurulu henüz düzenli
aral›klarla çal›ﬂamamakta ve bu da merkezin planlad›¤›
faaliyetlerin aksamas›na neden olmaktad›r. Merkezin
gerçekleﬂtirdi¤i ve hedefledi¤i hizmetler ﬂunlard›r:
• Sözlü Tarih Çal›ﬂmas›: Tarihi, kültürel, edebi ve
akademik sohbet toplant›lar›,
• Yerel Tarih Yar›ﬂmalar›: «Haydi Liseliler Tarih
yazal›m» baﬂl›¤› ile ödüllü yar›ﬂma,
• Sözlü Tarih Treni Projesi: Çank›r› Belediyesi Gençlik
Merkezi Projesi desteklenmiﬂ, Türkiye çap›nda 80
projede ilk ona girmiﬂ, Habitat ve Yerel Gündem’den
destek alm›ﬂ,
• Proje De¤erlendirme Çal›ﬂmalar›: Çank›r› merkezli
makale ve eserler incelenerek uygun görülenlere
maddi destek,
• Kitap Bas›m Çal›ﬂmalar›: Çank›r› tarihi, kültürü ve
gelenekleri ile ilgili kitaplar›n bas›lmas›,
• Çank›r› kültürel miras›n› koruyucu çal›ﬂmalar (Beﬂirli
ve Softa, 2010, s.160-161).
Kuruluﬂ amac›nda belirtilen ve yürütülen çal›ﬂmalara bakarak
merkezin bir kent kütüphanesinin nüvesini oluﬂturdu¤u
söylenebilir. Profesyonel bir yönlendirme merkezin kent
kütüphanesine dönüﬂmesinde önemli bir katk› sa¤layacakt›r.
Görüﬂülen birimden sorumlu belediye baﬂkan yard›mc›s› da
bunu sözlü olarak ifade etmiﬂ ve Çank›r› Karatekin Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü de bu anlamda her türlü
deste¤e aç›k oldu¤unu belirtmiﬂtir.
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Sonuç ve De¤erlendirme
Belediyeler, demokratik yönetim yap›s›nda “seçilmiﬂ” olman›n
sa¤lad›¤› ayr›cal›k, idari yap›lanma ve bütçe kullan›m›
konusunda da görece serbestlik nedeniyle kamu hizmetleri
sunmada avantajl› kuruluﬂlard›r. Ülkemizde 5393 Say›l›
Belediye Kanununa4 göre belediyeler; “Belde sakinlerinin
mahallî müﬂterek nitelikteki ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak üzere
kurulan ve karar organ› seçmenler taraf›ndan seçilerek
oluﬂturulan, idarî ve malî özerkli¤e sahip kamu tüzel kiﬂisi”dir.
S›n›rl› hedef kitleye yönelik nitelikli hizmetler ba¤lam›nda
e¤itim, kültür ve sosyal hizmetler belediyelerin asli ve katma
de¤er anlam›nda önemli hizmetleri aras›ndad›r. Kütüphane
ve bilgi hizmetleri ise kültür ve e¤itim hizmetlerinin en önemli
unsurunu oluﬂturmaktad›r.
Çal›ﬂmada ülkemizde belediyelerin kültür ve bilgi hizmetleri
ba¤lam›nda iyi örnek olarak Çank›r› Belediyesi kütüphane
ve bilgi hizmetleri ele al›nm›ﬂt›r. Çank›r› Belediyesi k›s›tl›
kaynaklar›na ra¤men ülkemiz için ilk ve tek olma özelli¤i
taﬂ›yan üç önemli proje üretmiﬂtir. ﬁehir merkezinin çeﬂitli
yerlerine kütüphane olarak hizmet verecek olan tren, uçak
ve gemi konulmas› biçimindeki bu proje Belediyenin okuma
ve kütüphaneye verdi¤i önemin bir yans›mas› olarak
de¤erlendirilebilir. Fiziksel tematik kütüphane düﬂüncesinin
yans›mas› proje, “dikkat çekme” ve “özendirme” yönüyle
oldukça orijinal giriﬂimlerdir. Bu giriﬂimler kütüphanelerin
halkla iliﬂkiler ve tan›t›m› faaliyetleri ba¤lam›nda da iyi
örnekler aras›nda gösterilebilir. Tema Kütüphanelerin mekânsal
s›n›rl›l›¤› dermenin ve kullan›c›n›n say›s›n› do¤rudan
etkilemekte ve «k›s›tl›l›k» en baﬂat olumsuzluk olarak dikkat
çekmektedir. Ancak proje kütüphanelerin amac›n›n halk›n
okuma al›ﬂkanl›¤› ve araﬂt›rma merak›n› canl› tutmak üzerine
odakland›¤›ndan, bu kütüphaneler belediyenin konuyla ilgili
heyecan›n›n yans›mas›, gelecekte kapsaml› ve iﬂlevsel
kütüphaneler için baﬂlang›ç noktas› olarak de¤erlendirilebilir.
Buna karﬂ›n, gelecekteki kapsaml› kütüphaneler için baﬂlang›ç
heyecan›n›n kütüphanelerin iﬂleyiﬂ sürecine de yans›t›lmas›
gerekmektedir. Bu ba¤lamda popüler ve çekici bu kütüphane
giriﬂimlerinin ve hizmetlerinin «profesyonel» gözle planlanmas›
ve gerçekleﬂtirilmesi son derece önemlidir. Dermenin
seçiminden düzenlenmesine ve hizmete sunulmas›nda mesleki
e¤itim alm›ﬂ «bilgi profesyonelleri» görevlendirilmelidir.
4

Belediye Kanunu, say› 5393, kabul tarihi 3.7.2005, T.C. Resmi Gazete, 13.7.2005, say› 25874.
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Tema kütüphanelerde kitap ödünç verme gibi geleneksel
hizmetler yan›nda kitap okumay› özendirici, okuma al›ﬂkanl›¤›n› teﬂvik edici çeﬂitli faaliyetlerin gerçekleﬂtiriliyor
olmas›, “iﬂlevsel ve yaﬂayan kütüphaneler” düﬂüncesi ad›na
ümit vericidir. Bu tür faaliyetlerin çeﬂit ve s›kl›k olarak
art›r›lmas› belediye kütüphanelerinin merkezi yönetim
kütüphanelerine alternatif mekânlar olmas› ile de yak›ndan
iliﬂkilidir.
Çank›r› Belediyesi, tema kütüphaneleri projesi ile merkezi
yönetim halk kütüphanesi hizmetlerini desteklerken, okullara
kurmuﬂ oldu¤u Z-kütüphaneler ile de bu konuda esas
sorumluk sahibi olan Milli E¤itim Bakanl›¤›na, dolay›s›yla da
ülkenin milli e¤itim sistemine katk› sa¤lamaktad›r. Okullarda
aç›lan Z-kütüphaneler bölge halk› ve e¤itimciler taraf›ndan
memnuniyetle karﬂ›lanmaktad›r. Aç›lan Z-kütüphanelerin
hem mekân tefriﬂat›, hem teknik donan›mlar› hem de dermesi
tamamen belediye taraf›ndan karﬂ›lanmakta, sürdürülebilirli¤i
yine belediye taraf›ndan takip edilmektedir. Okul kütüphanesi
düﬂüncesi ve uygulamas› bak›m›ndan son derece geri noktada
olunan ülkemizde, belediyeler taraf›ndan okullarda kurulan
kütüphaneler, kuruluﬂ ve iﬂleyiﬂ kanununda da belirtilen,
belediyelerin e¤itimin niteli¤ine do¤rudan katk› sa¤lamas›n›n
somut örne¤i olarak de¤erlendirilebilir.
Çank›r› Belediyesinin kültür ve bilgi hizmetleri ba¤lam›nda
de¤erlendirilmesi gereken bir di¤er giriﬂim de Dr. R›fk› Kamil
Urga Çank›r› Araﬂt›rmalar› Merkezi’dir. Amaç ve hedefler
ba¤lam›nda Merkez, kent kütüphanesi/arﬂivinin düﬂünsel
nüvesi anlam›nda de¤erlendirilebilir. Nitekim bu düﬂüncenin
nihai ad›m› olarak da kent kütüphanesi düﬂüncesi belediyenin
uzun vadeli planlar› aras›nda yer almaktad›r. Bu konuda
profesyonel deste¤e olan ihtiyaç bilinmekte ve dile
getirilmektedir. Çank›r› Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge
Yönetimi Bölümü, kent düzeyinde kütüphane ve bilgi
hizmetlerinin profesyonel bak›ﬂla planlanmas›nda önemli bir
paydaﬂt›r ve belediye de bunu böyle görmektedir.
Belediyeler, yönetsel serbestlik ve bütçe harcama konusunda
avantajl› kurumlard›r. Kültür, e¤itim ve bilgi hizmetleri
belediyelerin asli görevleri aras›nda yer almas› bir yana, kent
olabilme ve geliﬂmiﬂ olma ba¤lam›nda olmazsa olmaz
hizmetlerdendir. Ülkemizde kütüphane hizmetleri büyük
ölçüde Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Kütüphaneler ve Yay›mlar
Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› kurumlar arac›l›¤› ile yürütül507

mektedir. Merkezi yönetimin do¤as›ndan kaynaklanan hantal
yap›, hizmetlerin planlanmas› ve yürütülmesinde merkeze
ba¤l›l›k halk kütüphanelerinin önündeki en büyük engeldir.
Bu ba¤lamda yüksek sesle dile getirilen halk kütüphanelerinin
belediyelere devredilmesi düﬂüncesi, belediyelerin yönetimsel
ayr›cal›¤› ve iyi örneklerle birlikte düﬂünüldü¤ünde oldukça
heyecan vericidir. Ancak, iyi örneklere sahip belediyelerin
bile bu konuda bilgi ve tecrübe eksikli¤i oldu¤u gerçe¤i de
göz ard› edilmemelidir. Nitekim Çank›r› Belediyesi için maddi
anlamda oldukça büyük külfet anlam›na gelen tematik
kütüphane projeleri, personel istihdam› konusundaki s›radanl›k
ile iﬂlevsellik ve sürdürülebilirlik konusunda endiﬂeler
do¤urmaktad›r. Profesyonel bak›ﬂ genel geçer kural olarak
temellerin sa¤lam at›lmas› ve kal›c›l›k aç›s›ndan olmazsa
olmazd›r. Bu nedenle, ülkemiz için kütüphane hizmetleri
sisteminin idari yap›lanmas›ndan daha öncelikli olan konu,
sistemin profesyonel bir bak›ﬂla, zaman›n ruhuna uygun,
planl› ve programl› olarak yap›land›r›lmas›d›r.
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