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Öz
Bu çal›ﬂma, Ayd›n ili ve ilçelerinde, kütüphane hizmeti veren
belediyeleri saptamak, kütüphane hizmeti veren belediyelerin
kütüphane hizmetlerini, kütüphanelerin durumlar›n› ve
çal›ﬂma koﬂullar›n› de¤erlendirmek, kütüphane hizmeti
vermeyen belediyelerin neden bu hizmeti veremediklerini
saptamak amac›yla yap›lm›ﬂt›r. Bu çerçevede Ayd›n
Büyükﬂehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin Kültür
Müdürlükleriyle görüﬂmeler yap›lm›ﬂt›r.
6 Aral›k 2012 tarih ve 28489 say›l› Resmi Gazete’de
yay›nlanan 6360 say›l› On Dört ‹lde Büyükﬂehir Belediyesi
ve Yirmi Yedi ‹lçe Kurulmas› ile Baz› Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair
Kanun ile Ayd›n ‹l Belediyesi, 30 Mart 2014 yerel seçimleri
sonras›nda Büyükﬂehir Belediyesi olarak hizmet vermeye
baﬂlam›ﬂt›r. Büyükﬂehir Belediyesinin yan› s›ra ilde on yedi
ilçe belediyesi hizmet vermektedir. Çal›ﬂma kapsam›nda
görüﬂmeyi kabul eden bir Büyükﬂehir Belediyesi, on üç ilçe
belediyesinin kültür müdürlü¤ü, kültür ve sosyal iﬂler
müdürlü¤ü, bu müdürlüklerin olmad›¤› belediyelerde yaz›
iﬂleri müdürlükleri ile görüﬂülmüﬂtür.
Çal›ﬂmada betimleme ve içerik analizi yöntemi ile görüﬂme
tekni¤i kullan›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rman›n verileri on alt› aç›k uçlu
sorudan oluﬂan görüﬂme formu ile toplanm›ﬂt›r.
Çal›ﬂmada elde edilen veriler, ilgili birimler ile 21 Aral›k
2015 - 22 ﬁubat 2016 tarihleri aras›nda gerçekleﬂen görüﬂme
sonuçlar›na dayanmaktad›r. Elde edilen sonuçlara göre,
sadece iki ilçe belediyesinin “Semtevi” veya “Kültürevi” olarak
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adland›rd›klar› merkezlerde birkaç kitapl›ktan oluﬂan
“kütüphane” hizmetleri mevcuttur. Bir ilçe belediyesi ise,
kullan›lmad›¤› ve talep olmad›¤› için kitaplar›n›n e¤itim
kurumlar›na da¤›t›ld›¤›, kütüphane hizmetinin önceden
mevcut oldu¤unu belirtmiﬂtir.
Yap›lan görüﬂmelere göre, belediyeler genelde, halk›n
kütüphaneyi “talep etmemesi” nedeniyle ve belediyelerin de
“oy getiren” bir yat›r›m olarak görmedikleri için plan veya
projelerinde kütüphaneye yer vermemektedir. Yap›lanmalar›
hala devam etti¤i için baﬂka öncelikleri bulunmakta ve
kütüphanenin olmay›ﬂ›n› öncelikli sorun olarak görmemektedir. Belediyelerin kütüphanelere de yans›yan en önemli
sorunlar›, Büyükﬂehir Yasas› ile ilçe belediyelerin gelirlerinin
azalmas›, bütçe ve bina olarak saptanm›ﬂt›r. Yap›lan
görüﬂmeler sonucunda, iyi bir planlama yap›lmadan, var
olan yap›n›n eksiklikleri düzeltilmeden ve var olan sorunlar
çözülmeden büyükﬂehir yap›lanmas›na geçilmesi belediyelerin
kütüphane hizmeti vermelerini olumsuz etkiledi¤i söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Ayd›n belediye kütüphaneleri, büyükﬂehir
belediye kütüphaneleri, belediye kanunu, büyükﬂehir belediye
kanunu.
Giriﬂ
Belediyeler halk e¤itiminde ve kent kültürünü geliﬂtirmede
önemli rollere sahiptir. Onlar, böyle bir yaklaﬂ›mdan hareket
ederek toplum e¤itimi, kültür hizmetlerini yürütme ve
geliﬂtirme anlay›ﬂ› kapsam›nda üzerine düﬂen görevi yerine
getirmelidir. Halk kütüphaneleri yerel nitelikli kuruluﬂlard›r
ve dünyada ço¤unlukla yerel yönetimlerin temeli olarak ifade
edilen belediyeler taraf›ndan hizmet vermektedir. Türkiye’de
halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri uzun süredir
gündemde olmakla birlikte, bu çal›ﬂmada daha çok Ayd›n
il ve ilçeleri kapsam›nda belediyelerin kütüphane hizmetleri
üzerine durulmuﬂtur. Türkiye’de belediyeler taraf›ndan verilen
kütüphane hizmetlerinin iyi örnekleri mevcuttur, ancak
Ayd›n’daki belediyeler taraf›ndan verilen “kütüphane hizmeti”
kitapl›ktan öteye geçmemektedir. Ayd›n il ve ilçe
belediyelerinde kütüphane hizmetinin verilmesiyle ilgili genel
görüﬂ ise, ilgili yasalarda yer alan görev ve sorumluluklar›nda
do¤rudan ve dolayl› olarak yer almas›na ra¤men, kütüphane
açma veya kütüphane hizmeti verme yetkisine sahip
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olmad›klar› yönündedir. Bu nedenle çal›ﬂmada ilgili yasalar
incelenmiﬂ, ilgili kiﬂilerle görüﬂmeler yap›larak, kütüphane
hizmeti verilemeyiﬂinin nedenleri saptanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂma ile belediyelerin kütüphane hizmeti veremeyiﬂiyle
ilgili sorunlar›n ele al›nmas›, bahsi geçen devir iﬂlemi aç›s›ndan
da yol gösterici olacakt›r.
Belediye Kurumu ve Tarihçesi
Belediyeler, Anayasa’n›n 127. maddesinde belirtilen yerel
yönetimlerden birisidir ve önemli bir kentsel yerel hizmet
birimleridir ve mahalli idarelerin temelidir.
3.7.2005 tarihli 5393 say›l› “Belediye Kanunu”nda belediyeler
ﬂu ﬂekilde tan›mlanmaktad›r:
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 kiﬂisini ifade eder.
Belediyeler kuruluﬂ, görev ve yetkileri, yerinden yönetim
ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenen ve belirli kamu
hizmetlerini yerine getiren kuruluﬂlard›r (DPT, 2007, s. 499).
Var oluﬂlar› antik ça¤lara kadar dayand›r›lmakta olan
belediyelerin kökenlerinin Roma ve Yunan sisteminde
“komün” olarak ifade edilmiﬂtir. Baz› yazarlar yerel yönetimlerin tarihi geliﬂim süreci içerisinde devletle birlikte
do¤du¤unu ve devletin bir parças› halinde baz› kamu
hizmetlerini yerine getirdi¤ini savunmaktad›r (Güler, 2006,
s. 64; Nadaro¤lu, 1986, s. 18). “Belediye” terimi ise ilk kez,
1789 y›l›nda Frans›z Kurucu Meclisi’nde kullan›lm›ﬂt›r (Keles
ve Yavuz, 1983, s.2)
Türkiye tarihinde modern yerel yönetimlerin ya da
belediyelerin kurulmas› Tanzimat Dönemi’nde (1839-1876)
gündeme gelmiﬂ ve bu dönemde giriﬂilen ve faaliyetleri
günümüze kadar uzanan belediyecili¤in ilk ad›mlar› at›lm›ﬂt›r.
Daha önceki dönemlerde sivil yap›s› bask›n olan lonca ve
vak›flar, yerel nitelikli hizmetlerin yürütülmesinde etkili
olmuﬂlard›r. Dolay›s›yla, Türkiye’de bu anlamda köklü bir
yerel yönetim gelene¤i oluﬂmad›¤› rahatl›kla söylenebilir
(Ortayl›, 1974). Geleneksel Osmanl› ﬂehir yönetimlerinden
belediyelere uzanan süreçte, 19. yy. kadar klasik idari yap›
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varl›¤›n› sürdürmüﬂtür. Osmanl›’da padiﬂah ad›na ﬂehir
yöneticileri “Kad›”lar olmuﬂtur. Kad›lar, adalet da¤›t›m›
görevinin yan› s›ra, ﬂehrin güvenli¤i, vak›flar›n denetlenmesi
ve belediye hizmetlerinin görülmesini yürüten kiﬂiydi
(Seyitdanl›o¤lu, 1995, s.85). Bugünkü anlamda Osmanl›
Devleti’nde ilk belediye (ﬂehremaneti) 1854 tarihinde
‹stanbul’da kurulmuﬂtur (Seyitdanl›o¤lu, 1996, s.59).
Günümüzün belediye idaresi 5393 Say›l› Belediye Kanunu,
3.07.2005 tarihinde kabul edilmiﬂ, 13.07.2005 Tarihli, 25874
say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir.
Büyükﬂehir Belediyelerimiz, 5393 say›l› kanun ile (bu kanun
5216 say›l› kanuna tabi büyükﬂehir belediyeleri ile büyükﬂehir
belediyesi s›n›rlar› içindeki ilçe belediyeleri d›ﬂ›nda kalan il
ve ilçe belediyelerini kapsamaktad›r) yönetilmektedir.
Belediyeler halka en yak›n kuruﬂlar olarak kabul edilmektedir.
Çünkü belediyelerin üstlendikleri görevler halk›n günlük
yaﬂant›s›n› yak›ndan ilgilendiren sa¤l›k, temizlik, e¤lenme,
dinlenme, kültür, çevre korunmas› vb. alanlardaki ortak
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya yöneliktir. Buna göre, ﬂehirleﬂme
hizmetlerinin yerine getirilmesinde ana kuruluﬂlar olarak
nitelendirebilece¤imiz belediyeler, belli baﬂl› görev, yetki ve
sorumluluklar› ile yerel halk›n ortak ve medeni ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamaktad›r (Demircio¤lu, 2007, s.65). Bu nedenle,
belediyeler yerel yönetimlerin en önemli parçalar›d›r.
Belediyelerin halka en yak›n kuruluﬂ olmalar› kamu ile
karﬂ›l›kl› etkileﬂime en çok imkan veren yönetimler olmas›n›
sa¤lar. Bu etkileﬂimi önemseyerek hizmet vermeleri ile daha
iyi bir yönetim sistemi oluﬂur.
Belediyelerin Görev ve Sorumluluklar› Kapsam›nda
Verdikleri Hizmetler
5393 say›l› kanunda belediyelerin görev ve sorumluluklar›
ekonomik ve sosyal niteliktekiler olmak üzere iki bölümde
ele al›nabilir. (Baytun, 2011, s.40). Ekonomik olarak belediyeler,
vergi, harç ve alacaklar›n› toplama, taﬂ›nmaz al›m, sat›m ve
kiralama iﬂleri yapma, borçlanma, ba¤›ﬂ kabul etme yetkilerine
sahiptir. Her türlü servis ve toplu tas›ma araçlar›n› iﬂletmek,
iﬂlettirmek veya kiraya vermek, hizmet sat›n almaya karar
vermek ve ayr›ca beldede ekonomi ve ticaretin geliﬂtirilmesi
ve kay›t alt›na al›nmas› için tedbirleri alma hakk›na sahiptir.
Belediye, yerel ve halk›n ortak menfaatine uygun olmak
kayd›yla imar, su ve kanalizasyon, ulaﬂ›m gibi kentsel alt
yap›; co¤rafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sa¤l›¤›,
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temizlik ve kat› at›k; zab›ta, itfaiye, acil yard›m, kurtarma ve
ambulans; ﬂehir içi trafik; defin ve mezarl›klar; a¤açland›rma,
park ve yeﬂil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tan›t›m,
gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yard›m, nikah, meslek ve
beceri kazand›rma; ekonomi ve ticaretin geliﬂtirilmesi
hizmetlerini yapar veya yapt›r›r. Devlete ait her derecedeki
okul binalar›n›n inﬂaat› ile bak›m ve onar›m›n› yapabilir veya
yapt›rabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlar›n›
karﬂ›layabilir; sa¤l›kla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iﬂletebilir;
kültür ve tabiat varl›klar› ile tarihi dokunun ve kent tarihi
bak›m›ndan önem taﬂ›yan mekanlar›n ve iﬂlevlerinin
korunmas›n› sa¤layabilir; bu amaçla bak›m ve onar›m›n›
yapabilir, korunmas› mümkün olmayanlar› asl›na uygun
olarak yeniden inﬂa edebilir. Spor kulüplerine destek olabilir.
G›da Bankac›l›¤› yapabilir. Nüfusu 10.000’i geçen belediyeler,
meclis karar›yla; turizm, sa¤l›k, sanayi ve ticaret yat›r›mlar›n›n
ve e¤itim kurumlar›n›n su, termal su, kanalizasyon, do¤al
gaz, yol ve ayd›nlatma gibi alt yap› çal›ﬂmalar›n› faiz almaks›z›n
on y›la kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir
veya yapt›rabilir, bunun karﬂ›l›¤›nda yap›lan tesislere ortak
olabilir; sa¤l›k, e¤itim, sosyal hizmet ve turizmi geliﬂtirecek
projelere ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n onay› ile ücretsiz veya düﬂük
bir bedelle amac› d›ﬂ›nda kullan›lmamak kayd›yla arsa tahsis
edebilir (Baytun, 2011, s.40).
Sosyal anlamda ise belediyeler, belde sakinlerinin yerel ortak
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak amac›yla her türlü faaliyet ve giriﬂimde
bulunmak, kanunlar çerçevesinde yönetmelik ç›karmak,
yasaklar› ve standartlar› belirlemek ve uygulamak, ceza
uygulamas› yapmak, izin ve ruhsat iﬂlemlerini yerine getirmek,
at›klarla ilgili tesis ve yat›r›mlar› yapmak, taﬂ›mac›l›k, hal,
terminal, fuar alan›, mezbahane, liman ve iskele gibi tesisleri
kurmak, toplu tas›ma araçlar›n›n zaman ve güzergahlar›n›
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak,
meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit
etmek ve kanunlar›n belediyelere verdi¤i trafik düzenlemesinin
gerektirdi¤i bütün isleri yürütmek, taksi, minibüs gibi araçlar›n
tarifelerini belirlemek, kamuoyu yoklamas› yapmak, kanunlar
çerçevesinde el konulan ve geri al›nmayan her türlü ekonomik
varl›¤› ihtiyaç sahiplerine da¤›tmak gibi faaliyetler yapabilir.
(Baytun, 2011, s.40).
Yasada da belirtildi¤i üzere, belediyeler bu görev ve
sorumluluklar›n› yerine getirirken mali durumlar› ve hizmetin
ivedili¤ine göre öncelik s›ras›n› belirler.
513

Belediyenin görev ve sorumluluklar› aras›nda kültürle ilgili
faaliyetleri de bulunmaktad›r. Özellikle 5393 say›l› kanunun
14. maddesinin b f›kras›nda belirtilen (Belediye Kanunu,
2005, md. 14) “kültür ve tabiat varl›klar› ile tarihî dokunun
ve kent tarihi bak›m›ndan önem taﬂ›yan mekânlar›n ve
iﬂlevlerinin korunmas›n› sa¤layabilir” görevi daha aç›k olarak
ifade edilmiﬂtir. Belediye Kanunu’nda kültür ile ilgili bu
faaliyetleri de di¤er görevleri gibi yerine getirmesi
gerekmektedir. Bir kültür ve e¤itim kurumu olan halk
kütüphaneleri de yerel yönetimler gibi içinde bulundu¤u
yörenin istek ve arzusunu karﬂ›layabilirse geliﬂir. ‹çiﬂleri
Bakanl›¤› Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü (1997, s. 45)
yerel yönetimlerin kültür ve sanat alan›nda yerine getirmesi
gereken bir görev olarak “il halk kütüphanesi, halk kitapl›klar›
ve okuma odalar› kurmak ve yönetmek” hizmetlerini halka
sunmalar› gerekti¤ini belirtmiﬂtir.
Büyükﬂehir Belediyelerinin Görev ve Sorumluluklar›
Kapsam›nda Verdi¤i Hizmetler
Büyükﬂehir Belediye’lerinin görevleri öncelikle 5393 say›l›
kanunda tüm belediyeler için say›lm›ﬂ görevler de dahil
olmak üzere yeni kanunda say›lan görevlerden oluﬂmaktad›r.
5393 say›l› kanun tüm belediyeleri içine ald›¤› için, tüm görev
yetki ve sorumluluklar›n öncelikli kayna¤› 5393 say›l› kanundur.
‹lçe belediyelerinin iﬂlevlerinin azalmas›na, hizmetlerinin
etkisizleﬂmesine ve baz› hizmetlerde gereksiz örgütlenme ve
hatta görev çak›ﬂmalar›na neden olmas› dolay›s›yla
eleﬂtirilmektedir (Baytun, 2011, s. 49). Ancak, Büyükﬂehir
Belediye’lerine 5216 say›l› kanun ile verilen görev, yetki ve
sorumluluklar ilave olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle
Büyükﬂehir Belediyesinin, kanunda belirtilen ve Madde 7’de
ifade edilen ve kütüphane kurumu ile dolayl› biçimde ilgili
olabilecek görev ve sorumluluklar› incelenmiﬂtir. Buna göre
o maddeler ﬂunlard›r (Büyükﬂehir Belediyesi Kanunu, 2004):
• g) Büyükﬂehrin bütünlü¤üne hizmet eden sosyal
donat›lar, bölge parklar›, hayvanat bahçeleri, hayvan
bar›naklar›, kütüphane, müze, spor, dinlence,
e¤lence ve benzeri yerleri yapmak, yapt›rmak,
iﬂletmek veya iﬂlettirmek; gerekti¤inde amatör spor
kulüplerine malzeme vermek ve gerekli deste¤i
sa¤lamak, amatör tak›mlar aras›nda spor
müsabakalar› düzenlemek, yurt içi ve yurt d›ﬂ›
müsabakalarda üstün baﬂar› gösteren veya derece
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alan sporculara belediye meclis karar›yla ödül
vermek,
• h) Gerekti¤inde sa¤l›k, e¤itim ve kültür hizmetleri
için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve
kuruluﬂlar›na ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin
her türlü bak›m›n›, onar›m›n› yapmak ve gerekli
malzeme deste¤ini sa¤lamak,
• i) Kültür ve tabiat varl›klar› ile tarihî dokunun ve
kent tarihi bak›m›ndan önem taﬂ›yan mekânlar›n
ve iﬂlevlerinin korunmas›n› sa¤lamak, bu amaçla
bak›m ve onar›m›n› yapmak, korunmas› mümkün
olmayanlar› asl›na uygun olarak yeniden inﬂa etmek,
• l) Sa¤l›k merkezleri, hastaneler, gezici sa¤l›k üniteleri
ile yetiﬂkinler, yaﬂl›lar, engelliler, kad›nlar, gençler
ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel
hizmetleri yürütmek, geliﬂtirmek ve bu amaçla
sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazand›rma
kurslar› açmak, iﬂletmek veya iﬂlettirmek, bu
hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar,
meslek liseleri, kamu kuruluﬂlar› ve sivil toplum
örgütleri ile iﬂbirli¤i yapmak.
Büyükﬂehir belediyeleri de bir yerel yönetim birimi olarak
kendilerine verilen görev ve sorumluluklar›n› halk›n ihtiyaçlar›
do¤rultusunda yerine getirmelidir. Kütüphaneleri
ilgilendirebilecek görev ve sorumluluklar› kültürle ilgili olanlar
kapsam›nda de¤erlendirebilir. Yani “g”, “h”, “i”, “l” maddeleri
kütüphanelerini ilgilendirebilecek maddelerdir. Ayr›ca
Büyükﬂehir Belediye Kanunu’nda do¤rudan kütüphane ad›n›n
geçti¤i bir madde de bulunmaktad›r (g). Kanunda da belirtildi¤i
gibi kütüphane kurmak, iﬂletmek, kültür hizmeti kapsam›na
giren kütüphaneler için bina yapmak, bak›m, onar›m vb.
isleriyle ilgilenmek, sosyal ve kültür hizmeti olarak kütüphane
hizmetlerini de yürütmesi ve geliﬂtirmesi gerekmektedir.
Belediyelerin Kütüphane Hizmetleri
Belediyelerin ve Büyükﬂehir belediyelerinin özellikle görev
ve sorumluluklar›nda yerel yönetim idarelerinin eski yasalar›nda
oldu¤u gibi, her bir idarenin kütüphane hizmetlerine yönelik
yetki ve sorumluluklar›n›n aç›kça ortaya konulmad›¤›
görülmektedir. Ancak “dolayl› olarak” kütüphane hizmetlerine
yönelik ifadeler vard›r. “Do¤rudan” kütüphane kurma ve
geliﬂtirmeye yönelik görev ve sorumluluklar Belediye
Kanunu’nun 77. maddesinde, Büyükﬂehir Belediye Kanunu’nun
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7. maddesinde yer almaktad›r. Bu yasalarda do¤rudan ya da
dolayl› olarak kütüphane ile ilgili maddelerin bulunmas›
yeterli de¤ildir. Bu maddelerin yürütülmesini sa¤lamak için
bir kütüphane yasas›n›n mutlaka olmas› gerekmektedir. Zaten
belediyeler, e¤itim ve kültür islerine az miktarda paralar
ay›rmakta, bu konudaki görevlerini de temel bir politikaya
ba¤l› olamadan plans›z ve amaçs›z bir ﬂekilde gerçekleﬂtirmektedir (Geray, 1994, s. 10).
Yerel yönetimler, yerel toplulu¤un ortak gereksinimlerini
karﬂ›lamak ve sorunlar›n› çözmek için, yerel toplulu¤un
özerkli¤inden hareketle oluﬂan; halk›n demokrasi deneyiminin,
e¤itiminin gerçekleﬂti¤i kurumlard›r. Bu ba¤lamda özellikle
belediyeler, beldelerindeki kültürel ve e¤itsel etkinlikler
konusunda oldukça önemli bir yere ve konuma sahiptir. Bu
bilincin oluﬂtu¤u belediyeler kütüphane hizmetine oldukça
önem vermektedir. Özellikle, yerel yöneticiler kütüphaneleri
bulunduklar› yörede topluma hizmetin bir arac› olarak kabul
etmektedirler (Y›lmaz ve di¤erleri, 2010, s.472). Dolay›s›yla,
belediyelerin halktan ald›¤› vergilerin yine topluma dönüﬂü
halka verece¤i kütüphane hizmetleri ile olmal›d›r. Bu konuda
da yeterli kütüphane hizmeti veren ülkeler iyi örnekler olarak
verilebilir; Kanada’da belediyeler do¤rudan halktan “Kütüphane
vergisi” al›rken (Wilson, 2008, s.557), Amerika’da ise
kütüphaneler “yerel emlak vergileri” ile finanse edilmektedir
(Aslan, 2009, s.172).
Belediyeler, hizmet verdi¤i halk›n okuma, kültür, bilgi
gereksinimlerini halk kütüphaneleri ile karﬂ›layabilir.
Campbell’in (1988, s.75) “belediye kütüphane sistemi” olarak
ifade etti¤i bu sistem do¤rudan yerel yönetimlere dayal›
olarak verilen halk kütüphanesi sistemidir. Türkiye’de
belediyeler taraf›ndan verilen kütüphane hizmetleri
az olmakla birlikte, iyi örnekler bulunmaktad›r.
Araﬂt›rman›n Amac›, Kapsam› ve Yöntemi
Bu çal›ﬂma, Ayd›n il ve ilçelerinde, kütüphane hizmeti veren
belediyeleri saptamak, kütüphane hizmeti veren belediyelerin
kütüphane hizmetlerini, kütüphanelerin durumlar›n› ve
çal›ﬂma koﬂullar›n› de¤erlendirmek, kütüphane hizmeti
vermeyen belediyelerin bu hizmeti neden veremediklerini
saptamak amac›yla yap›lm›ﬂt›r. Bu çerçevede Ayd›n Büyükﬂehir
Belediyesi ve ilçe belediyelerinin Kültür Müdürlükleriyle
görüﬂmeler yap›lm›ﬂt›r.
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Çal›ﬂmam›z Ayd›n ilinde 30 Mart 2014 yerel seçimler sonras›nda
“Büyükﬂehir” olan Büyükﬂehir Belediyesi ve on yedi ilçe
belediyelerini kapsamaktad›r. Çal›ﬂma kapsam›nda görüﬂmeyi
kabul eden bir Büyükﬂehir Belediyesi, on üç ilçe belediyesinin
kültür müdürlü¤ü, kültür ve sosyal iﬂler müdürlü¤ü, bu
müdürlüklerin olmad›¤› belediyelerde yaz› iﬂleri müdürlükleri
ile görüﬂülmüﬂtür.
Çal›ﬂmada betimleme ve içerik analizi yöntemi ile görüﬂme
tekni¤i kullan›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rman›n verileri on alt› aç›k uçlu
sorudan oluﬂan görüﬂme formu ile toplanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada
elde edilen veriler, ilgili birimler ile 21 Aral›k 2015 - 22 ﬁubat
2016 tarihleri aras›nda gerçekleﬂen görüﬂme sonuçlar›na
dayanmaktad›r.
Bulgular ve De¤erlendirme
Mevcut durum
Görüﬂme yap›lan belediyelerde, ﬂu an için tam anlam›yla bir
“kütüphane hizmeti” yoktur. Sadece iki ilçe belediyesinin
“Semtevi” veya “Kültürevi” olarak adland›rd›klar› merkezlerde
birkaç kitapl›ktan oluﬂan “kütüphane” hizmetleri mevcuttur.
Bir ilçe belediyesi ise, yine birkaç kitapl›ktan öteye gitmeyen
“kütüphane” dermesinin kullan›lmad›¤› ve talep olmad›¤›
için e¤itim kurumlar›na da¤›t›ld›¤›n› ifade etmiﬂtir. Büyükﬂehir
Belediyesi, kütüphane kurmayla ilgili daha önce giriﬂimleri
oldu¤unu ancak bu giriﬂimlerin “proje aﬂamas›nda” kald›¤›n›
belirtmiﬂ, ancak önümüzdeki dönemlerde yeniden bir proje
yapacaklar›n› ifade etmiﬂtir. ‹lçe belediyeleri ise bugüne
kadar “kütüphane kurma” veya “kütüphane hizmeti verme”
ile ilgili giriﬂimleri olmad›¤›n› belirtmiﬂtir. Gelecek dönem
planlar›nda da “kütüphane kurma veya kütüphane hizmeti
verme”ye yönelik çal›ﬂmalar› yoktur. Sadece, semt evlerinde
yer alan kitapl›klar› bulunan belediyelerin bu kitapl›klar›n
geliﬂtirilmesine yönelik planlar› vard›r.
Görüﬂme yap›lan belediyeler her ne kadar kütüphane
hizmetleri vermeseler de genelde kütüphane hizmetlerinin
önemi ile ilgili fark›ndal›klar›n›n mevcut oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Öncelikle, kütüphane hizmetinin verilmesi “halka hizmet
etme” anlam›nda önemli bir unsurdur. Onlar, belediye
kütüphane hizmetlerinin özellikle halk kütüphanesinin
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olmad›¤› yerlerde verilmesi gerekti¤ini düﬂünmektedir. Yine,
onlara göre, hizmet götürdükleri vatandaﬂ›n ve ö¤rencinin
“do¤ru ve güvenilir” bilgiye ulaﬂmalar›n› sa¤lamak, halk›n
okuma al›ﬂkanl›¤› kazanmas›n› sa¤lamak için belediyeler
kütüphane hizmeti vermelidir. Zira, belediye kütüphaneleri
e¤itimin tamamlay›c› bir unsurudur.
Araﬂt›rmaya kat›lan 12 belediye, kütüphane hizmetleri
konusunda bir bilinç ya da fark›ndal›k sorunlar› olmad›¤›n›,
imkanlar›n (bütçe, bina vb) yetersiz oldu¤unu düﬂünürken,
iki belediye bilinç oluﬂmas› konusunda sorunlar› oldu¤unu
düﬂünmektedir.
Bütçe
Büyükﬂehir belediyesi hariç, ilçe belediyelerin bütçesi yap›lmas›
planlanan iﬂler için yetersiz olmakla birlikte kütüphane
hizmetleri için ayr›lm›ﬂ bir bütçeleri de yoktur. Ancak,
Büyükﬂehir Belediyesi kütüphane kurulumuyla ilgili ﬂu an
için bir ödenek tahsis edilmedi¤i, planlad›klar› projenin
gerçekleﬂmesi halinde ise gerekli ödene¤in ayr›labilece¤ini
belirtmiﬂtir.
Araﬂt›rmaya kat›lan ve kültür müdürlü¤ü olan belediyelere
göre, bütçe Kültür Müdürlü¤ü’nün en önemli sorunlar›n›n
baﬂ›nda gelmektedir. Ayn› zamanda, kültürel etkinliklerin
gerçekleﬂtirilece¤i alan ve kültür merkezlerinin olmay›ﬂ› da
di¤er önemli sorunlar olarak ifade edilmiﬂtir. Büyükﬂehir
belediyesi ise yeni oluﬂum nedeniyle “teﬂkilatlanma
aﬂamas›nda” do¤al sorunlar›n yaﬂand›¤›n›, bu sorunlar›n da
önem derecesinin düﬂük oldu¤unu dile getirmiﬂtir. Onlara
göre, kütüphane hizmeti verilemiyor olmas› bir sorun olarak
görülmemektedir. Çünkü kütüphane hizmetleri, kültür
müdürlü¤ünün vermesi gereken hizmetler içinde öncelik
s›ralamas› içinde yer almamaktad›r.
Personel-Kütüphaneci
Belediyelerin, kütüphane kurma ve kütüphane hizmeti verme
çal›ﬂmalar› olmad›¤› için kütüphane hizmetinin uygun e¤itim
alm›ﬂ personel yani kütüphaneciler taraf›ndan verilmesine
yönelik çal›ﬂmalar› da yoktur. Yine, kurulacak bir kütüphane
olmad›¤› için standartlar›n uygulanmas›na yönelik baﬂvurduklar›
bir uzman da bulunmamaktad›r.
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Neden Kütüphane Hizmeti Vermedikleri Hakk›nda
Belediyelerin Görüﬂleri
Yap›lan görüﬂmeler sonucunda belediyelerde kütüphane
hizmetlerinin olmay›ﬂ›n›n veya kütüphane hizmeti verilmeyiﬂinin baﬂl›ca nedenleri ﬂöyle s›ralanabilir:
• Yeni büyükﬂehir olmalar› nedeniyle tam anlam›yla
ve istenen düzeyde bir “büyükﬂehir belediyesi”
yap›lanmas›n› tamamlayamamalar›,
• Bakanl›¤a ba¤l› bir ‹l Halk Kütüphanesinin zaten
hizmet veriyor olmas› ve okullarda kütüphanelerin
olmas›,
• ‹lçe halk kütüphanelerini “ilçelerde nüfus az oldu¤u
için” yeterli görmeleri,
• Halk›n “kütüphane kurma” veya “kütüphane hizmeti
verilmesiyle ilgili” bir talebinin olmamas›,
• Büyükﬂehir yasas› ile ilçe belediyelerinin gelirlerinde
azalma olmas› ve bütçelerindeki yetersizlik,
(Araﬂt›rmaya kat›lan tüm ilçe belediyeleri özellikle
yap›lmas› planlanan iﬂler için bütçelerinin yetersiz
oldu¤unu belirtirken, büyükﬂehir belediyesi
bütçelerinin yeterli oldu¤unu belirtmiﬂtir.) Literatürde
yer alan çal›ﬂmalar sosyal ve kültürel hizmetlerin
çeﬂitlili¤i ve sosyal belediyecilik faaliyetlerinin di¤er
yerel birimlere oranla Büyükﬂehir belediyeleri
taraf›ndan daha yo¤un yürütülüyor olmas›n›n,
belediyenin mali gücü ile iliﬂkili oldu¤unu ifade
etmektedir (Negiz, 2011, s.339).
• Kütüphane olarak hizmet verecek bir binalar›n›n
olmamas›,
• Özellikle ilçe belediyeleri, 5393 say›l› Belediye
Kanunu’nda kendilerine “kütüphane açma yetkisi”
verilmedi¤ini ifade etmektedir.
Belediyelerin ço¤u, kütüphane hizmeti veremeyiﬂlerinde
bina, bütçe gibi engeller bulundu¤unu, zamanla bütçe ve
bina ile ilgili sorunlar›n aﬂ›labilece¤ini de belirtmektedir.
Ancak, as›l neden olarak, onlar, “halktan hiçbir zaman talep
gelmedi¤ini”, “halk›n okumaya ve kitaba duyars›z olmas›n›,”
ifade etmiﬂlerdir. Bu durumda, belediyelerin kütüphane
hizmeti vermesindeki en önemli engel “halkt›r”; yani, “halk
kütüphane talep etmemektedir.” Dolay›s›yla, belediyeler,
halk›n talep etmedi¤i bir hizmeti vermenin “oy getirmeyece¤ini”
düﬂünmektedirler. Baz› belediyeler ise, kütüphane kurulmas›yla
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ilgili bir engel bulunmad›¤›n› ancak, “hizmetlerde önceliklerinin
farkl› oldu¤unu” ifade etmiﬂtir ki bu öncelikler bu belediyelere
göre “oy getirecek hizmetlerdir”. Sonuç olarak, araﬂt›rmaya
kat›lan bütün belediyeler için “oy kayg›s›” bulundu¤u ifade
edilebilir.
Belediyelerin Kütüphane Hizmeti Verebilmeleri için
Nas›l Bir Sürecin ‹zlenmesi Gerekti¤i Hakk›ndaki
Görüﬂleri
Belediyelerin ço¤u, hiç kütüphane hizmeti vermeyen
belediyelerin bu hizmeti baﬂlatabilmesi için izlenebilecek
süreç hakk›nda temel olarak görüﬂ birli¤i yapt›klar› konular,
“yasal zorunluluk”, “halk›n talep etmesi” ve “fiziksel ortambina”d›r.
Belediyelere göre, ilgili süreç ﬂu ﬂekilde olmal›d›r:
• Öncelikle, halk›n okumaya duyarl› olmas› ve
kütüphane talebinde bulunmas›, kamuoyu yoklamas›
yap›lmal›, mevcut semt evlerindeki kitapl›klar›n
kullan›mlar›n›n incelenmesi, ilçe halk kütüphanelerin
kullan›m durumlar›na bak›lmal›d›r.
• Güncel yönetmelikler incelenmeli ve kütüphane
kurulmas›yla ilgili koﬂullar hakk›nda bilgi
edinilmelidir.
• Konu akademisyenlere ve STK’lara dan›ﬂ›lmal›d›r.
• Kültür Müdürlü¤ü ve Milli E¤itim Müdürlükleri’nden
destek al›nmal›d›r.
• Ayr›ca, gerekli alt yap› çal›ﬂmalar› da yap›lmal›d›r.
Bu ba¤lamda, belediyelere ait binalar›n uygunlu¤una
bak›lmal›, yoksa yeni bina için maliyet ç›kart›lmal›d›r.
• Yeni bina yap›lmas› mümkün de¤ilse, uygun bir
bina en az on beﬂ y›ll›¤›na tahsis edilmelidir.
• Kütüphane hizmeti için gerekli olan malzeme,
donan›m, tefriﬂat, güvenlik, sigorta, personel gibi
hususlar için bütçe oluﬂturulmal›d›r.
• Bu süreç do¤rudan baﬂkanl›¤a sunulup, kabul
görürse belediye meclisine getirilmeli ve
projelendirilmelidir.
Araﬂt›rmaya kat›lan belediyeler göre bir belediyenin kütüphane
hizmeti vermesi için sahip olmas› gereken koﬂullar› temelde
ﬂöyle ifade etmiﬂlerdir: bina-donan›ml› fiziki mekân, bütçemaddi destek, yasal yap›/yasal zorunluluk ve personel.
520

Araﬂt›rmaya kat›lan 13 belediye kütüphanesi hizmetlerinin
belediyelerin kültür hizmetleri ba¤lam›nda yer almas›
gerekti¤ini savunurken, bir ilçe belediyesi, kütüphane
hizmetlerinin belediyelerin kültür hizmetleri ba¤lam›nda yer
almamas› gerekti¤ini, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n halk
kütüphaneleri ile bu hizmeti vermesinin yeterli oldu¤unu,
kültür hizmetlerinin bu bakanl›¤›n bünyesinde verilmesi
gerekti¤ini belirtmiﬂtir.
Araﬂt›rmaya kat›lan belediyeler, belediyelerde kütüphane
hizmetleri ile ilgili karar, destek ve irade “kültür hizmetlerinden
sorumlu daire baﬂkanl›¤›” veya “kültür ve sosyal hizmetleriﬂler müdürlü¤ü” düzeyinde olmas› gerekti¤ini belirtmiﬂtir.
Sonuç ve Öneriler
Görüﬂme yap›lan belediyelerin hiç birinde kütüphane hizmeti
yoktur ve yak›n zamanda kütüphane kurma veya kütüphane
hizmeti verme konusunda çal›ﬂmalar› da bulunmamaktad›r.
Yap›lan görüﬂmelere göre, halk›n kütüphaneyi “talep etmemesi” nedeniyle ve “oy getiren” bir yat›r›m olarak görülmedikleri için belediyeler plan veya projelerinde kütüphaneye
yer vermemektedir. Onlar, yap›lanmalar› hala devam etti¤i
için baﬂka öncelikleri bulunmakta ve kütüphanenin olmay›ﬂ›n›
öncelikli sorun olarak görmemektedirler. Belediyelerin
kütüphanelere de yans›yan en önemli sorunlar›, Büyükﬂehir
Yasas› ile ilçe belediyelerin gelirlerinin azalmas›, bütçe ve
bina olarak saptanm›ﬂt›r. Planlama yapmadan büyükﬂehir
olunmas› hem büyükﬂehir belediyesini hem ilçe belediyelerini
olumsuz olarak etkilemiﬂtir. Hizmet binalar›n›n paylaﬂ›mlar›n›n
henüz tamamlanmam›ﬂ olmas› da di¤er önemli sorunlar›
aras›ndad›r. Genelde, kütüphane hizmetlerinin önemi ile
ilgili bilinç veya fark›ndal›klar› olsa da kütüphane hizmeti
vermeyi gerekli görmemektedirler.
Yap›lan görüﬂmeler sonucunda, iyi bir planlama yap›lmadan,
var olan yap›n›n eksiklikleri düzeltilmeden ve var olan
sorunlar çözülmeden büyükﬂehir yap›lanmas›na geçilmesi
belediyelerin kütüphane hizmeti vermelerini olumsuz etkiledi¤i
söylenebilir.
Özellikle, kütüphanecilik alan›ndaki sivil toplum kuruluﬂlar›
büyükﬂehir belediyeleri ile di¤er belediyelere kütüphane
hizmetleri vermeleri konusunda demokratik bir bask› yapmal›,
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bu konuda onlara yol gösterici rehberler haz›rlamal› ve yine
bu konu ile ilgili bilimsel toplant›lar düzenlemelidir.
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