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Öz
Türkiye’de yerel yönetimler eliyle gerçekleﬂtirilen kültür
faaliyetleri son zamanlarda çeﬂitlenerek artm›ﬂt›r. Bu
ba¤lamda gerek büyükﬂehir belediyeleri ve gerekse ilçe
belediyeleri bulunduklar› bölgenin kültürel ihtiyaçlar›n› da
göz önüne alarak kütüphaneler, bilgi ve belge merkezleri,
kent haf›za merkezleri, bilgi evleri gibi kurumlar
oluﬂturmaktad›r. Bu faaliyetleri halka yönelik bilgi hizmetleri
olarak adland›rmaktay›z. Söz konusu faaliyetlerin son
örneklerini ‹stanbul büyükﬂehir ve ilçe belediyelerindeki
kültür hizmetlerinde görmekteyiz. Belediyelerin vatandaﬂlar›n
kültür ihtiyaçlar›na cevap verme amac›yla kütüphanelerin
yan› s›ra daha çok 7-18 yaﬂ aral›¤›n› hedefleyen bilgi evleri
arac›l›¤›yla da hizmet verdikleri gözlenmektedir. Saham›z
incelendi¤inde belediyelerin oluﬂturduklar› bilgi evlerinin
yeteri kadar nitelikli kütüphanelere sahip olmad›¤› izlenimi
oluﬂmaktad›r. Bu araﬂt›rmada, söz konusu kan›n›n
Türkiye'nin tarihi kütüphanelere sahip illerinin baﬂ›nda
gelen ‹stanbul'da ne derece geçerli oldu¤u incelenecektir.
Çal›ﬂmada ‹stanbul'un köklü bir geçmiﬂe sahip olan Üsküdar
ilçesindeki Üsküdar Belediyesine ba¤l› bilgi evlerinin
incelenmesi hedeflenmiﬂtir. Çal›ﬂman›n amac›, belediyelerin
bilgi evlerini kurarken toplumun ihtiyaçlar›n› göz önüne
al›p almad›¤›n› tespit etmeye çal›ﬂmak ve ihtiyaçlar
do¤rultusunda eksikliklerin giderilmesine katk›da
bulunmakt›r. Çal›ﬂman›n hipotezi, "Üsküdar Belediyesine
ba¤l› bilgi evlerinin yeteri kadar nitelikli hizmet verecek
araçlarla donat›lmad›¤›" ﬂeklinde ifade edilebilir. Bu
çal›ﬂmada Üsküdar Belediyesine ait bilgi evlerindeki
kütüphaneler; derme, personel, bütçe, mekân, kullan›c› ve
teknolojik koﬂullar› aç›s›ndan ele al›nm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada yüz
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yüze görüﬂme ve saha araﬂt›rmas› yöntemlerinden
faydalan›lm›ﬂt›r. Üsküdar Belediyesinin Web sitesinde ilçedeki
bilgi evleri hakk›nda baz› bilgiler bulunmaktad›r. Web
sitesindeki bilgilerde Belediyeye ba¤l› 7 adet bilgi evinin
bulundu¤u yaz›l›d›r. Bununla birlikte, Belediyeye ba¤l› 5
çocuk akademisi ve bu akademilerde kütüphanelerin de
mevcut oldu¤u belirtilmektedir. Çal›ﬂmada, çocuk
akademilerindeki kütüphaneler de incelenmiﬂtir. Araﬂt›rma
sonucunda elde edilen bulgular ﬂöyle belirtilebilir: 4 adet
bilgi evi ile 4 adet çocuk akademisinde kütüphane olarak
belirtilen yap›lar›n kitapl›k tan›m›na daha yak›n oldu¤u
düﬂünülmektedir. Bilgi evleri ile çocuk akademilerindeki
eserlerin toplu katalo¤unun tesis edilmedi¤i görülmüﬂtür.
Bilgi evleri ve çocuk akademilerinde çocuk ve gençlerin
vakitlerini daha nitelikli bir ﬂekilde de¤erlendirmelerine
yard›mc› olacak dermeyi içeren yeteri kadar kitapl›k/
kütüphanelerin mevcut olmad›¤› gözlenmiﬂtir. Ayr›ca, bilgi
evleri ile çocuk akademilerinde kütüphaneci veya
kütüphaneciler taraf›ndan e¤itilmiﬂ personel istihdam›n›n
gerçekleﬂmedi¤i tespit edilmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: Belediyeler-bilgi evleri, belediyeler-halka
yönelik bilgi hizmeti, belediyeler-kütüphaneci istihdam›.
Giriﬂ
Türkiye'de yerel yönetimler pek çok kültür faaliyeti
gerçekleﬂtirmektedir. Büyükﬂehir ve ilçe belediyelerinin görev
ve yetkilerini tan›mlayan 5393 say›l› Belediye Kanunu, kültürel
hizmetleri belediyelerin görevleri aras›nda belirtilmiﬂtir (5393
say›l› Belediye Kanunu). Bu kanuna dayanarak büyükﬂehir
ve ilçe belediyelerinin de kent arﬂivi, kütüphaneler ile bilgi
ve belge merkezleri kurdu¤u bilinmektedir (Bursa Büyükﬂehir
Belediyesi; ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi; Kad›köy
Belediyesi). Bu hizmetleri halka yönelik bilgi hizmetleri
olarak adland›rmaktay›z. Son zamanlarda ‹stanbul'daki ilçe
belediyelerinin bilgi evleri kurarak daha çok 7-18 yaﬂ aras›ndaki
çocuklar›n bilgi ihtiyac›n› karﬂ›lamaya çal›ﬂt›¤›n› görmekteyiz
(Zeytinburnu Belediyesi, 2016; Üsküdar Belediyesi, 2016a;
Sancaktepe Belediyesi, 2016; Ümraniye Belediyesi, 2016;
Ba¤c›lar Belediyesi, 2016).
Bilgi evlerinin özellikle ilkö¤retim ö¤rencilerini ‹nternet
kafelerden uzak tutmak amac›yla 2005'den itibaren tesis
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edildi¤i belirtilmektedir (Yavuz, 2013, s. 51). ‹stanbul'daki
pek çok ilçe belediyelerinde de bilgi evlerinin bulundu¤unu
görmekteyiz. Adalet ve Kalk›nma Partisinin (AK Parti) 2014
Eylül ay›nda düzenledi¤i Yerel Yönetimlerde Gençlik ve
E¤itim Politikalar› Çal›ﬂtay›' nda bilgi evlerinin yayg›nlaﬂt›r›lmas›
benimsenmiﬂtir. Bilgi evlerinde uyuﬂturucu ile mücadele için
bilgilendirme yap›lmas› Çal›ﬂtay' ›n sonuç raporunda
belirtilmiﬂtir (AK Parti, 2014). Belediyelerin bu konumu
dikkate al›nd›¤›nda, bilgi evlerinin halka yönelik bilgi hizmetleri
sunmada önemli bir role sahip olabilece¤i düﬂünülmektedir.
Belediyelerin bilgi evleri ile ilgili vizyon ve misyon ifadeleri
incelendi¤inde, çocuklar›n e¤itimine destek olmak, zihinsel
ve ruhsal geliﬂimlerine katk›da bulunmak, yeteneklerini
geliﬂtirerek bilgilerini art›rmak, sosyal hayata kat›l›mlar›n›
sa¤lamak ve kütüphane hizmetinden yeteri kadar faydalanamayan çocuklara bu hizmeti sunmak amac›yla bilgi evleri
kuruldu¤unu belirttikleri görülmektedir (Zeytinburnu
Belediyesi, 2016; Üsküdar Belediyesi, 2016a; Sancaktepe Belediyesi, 2016; Ümraniye Belediyesi, 2016; Ba¤c›lar Belediyesi,
2016).
‹lçe belediyelerinin 5393 say›l› Belediye Kanununda kütüphane
kurmak görevi yer alsa da, yeteri kadar müstakil kütüphaneler
oluﬂturmad›¤› görülmektedir. Belediyelerin bilgi evlerini
kütüphanelerin alternatifi olarak konumland›r›p konumland›rmad›¤› akla gelmektedir. Belediyelerin mevcut, geçmiﬂ
ve gelecekteki durumlar›n› stratejik planlarda aç›klamaktad›r.
Stratejik planlarda ilçedeki bilgi evlerinde bulunan kitap
say›lar›na at›f yap›lmaktad›r (Sa¤l›k, 2015a). Bu durum
taraf›m›zda, belediyelerin bilgi evlerini kütüphanelerin yerine
ikame etti¤i düﬂüncesine sebep olmuﬂtur. Müstakil kütüphanelerin yeteri kadar tesis edilmedi¤i belediyelerde bilgi
evlerindeki kütüphanelerin koﬂullar›n›n incelenmesi gerekli
görülmüﬂtür. Uzmanl›k alanlar›m›zdan birinin kütüphanecilik
olmas› nedeniyle belediyelerin bilgi evlerinde sundu¤u
kütüphane hizmetlerinin hangi ﬂartlarda gerçekleﬂti¤ini
incelemek hedeflenmiﬂtir.
Belediyeler, bilgi evlerini çocuklar›n e¤itim hayat›na destek
olmak, zihinsel ve sosyal aç›dan geliﬂmelerine yard›mc›
olmak, okuyan, düﬂünen ve üreten bireyler olarak yetiﬂmelerini
sa¤lamak amac›yla kurduklar›n› ifade etmektedir (Üsküdar
Belediyesi, 2016a; Ba¤c›lar Belediyesi, 2016). Bu amaçlara
sahip olan merkezlerde kütüphanelerin de bulunmas› gayet
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tabiidir. Kütüphanelerin çocuklar›n e¤itim hayat›na destek
olmak, onlar› zihinsel ve sosyal aç›s›ndan geliﬂtirmek
noktas›nda önemli bir role sahip oldu¤u bilinmektedir.
Kütüphanelerde müfredat› destekleyici programlar, zihinsel
ve sosyal geliﬂimi art›racak yay›nlar ve faaliyetler çocuklar›n
geliﬂimine önemli katk›lar sa¤lamaktad›r (Wools ve Loertscher,
2013; Walter, 2001; Walter, 2010; Medlar, 2016). Çocuklar›n
geliﬂimini amaçlayan merkezlerde kütüphanelerin ihtiyaçlara
cevap verebilir ﬂekilde donat›lmas› gerekmektedir. Bu durumda
‹stanbul'daki bilgi evlerinde bulunan kütüphanelerin ﬂartlar›
hangi seviyededir sorusu akla gelmektedir. Çal›ﬂma bu soruya
Üsküdar Belediyesi örnekleminde bir cevap aramak amac›yla
kaleme al›nm›ﬂt›r. Literatür incelemesi ve yöntemle baﬂlayan
bildiri, Üsküdar Belediyesinin bilgi evleri ve çocuk
akademilerini k›saca aç›klayan birinci k›s›m ile Üsküdar
Belediyesindeki bilgi evleri ve çocuk akademilerinde bulunan
kütüphanelerin derme, mekân, kullan›c›, personel, bütçe ve
teknoloji unsurlar› aç›s›ndan inceleyen ikinci k›s›mdan
meydana gelmektedir.
Literatür ‹ncelemesi
Bilgi ve belge yönetimi disiplininde belediyelerin sunmuﬂ
oldu¤u bilgi ve belge odakl› çal›ﬂmalar hakk›nda pek çok
araﬂt›rma yap›lm›ﬂt›r. Bu araﬂt›rmalar›n daha çok kent arﬂivleri
(Günalan, 2011; Keskin, 2009; Keskin, 2010; Keskin, 2012;
Yalç›n, 2013; Akkaya, 2014), belge ve elektronik belge yönetimi (Çiçek ve Bozlo¤an, 2008; Çiçek, 2008; Rukanc›, 2010;
Anameriç, 2010a; Anameriç, 2010b; Çiçek, 2011; Anameriç,
2011; Çiçek, 2012a; Çiçek, 2012b; Çiçek, 2012c; Yosun vd.,
2012; Çiçek, 2013; U¤ursoy vd., 2013; Sa¤l›k, 2015b) ile müze
kütüphaneleri (Kopuz ve Cengiz, 2013) üzerine e¤ildi¤i görülmektedir. Bununla birlikte belediyelerin stratejik planlar›nda
hedefledi¤i bilgi ve belge odakl› hizmetlerin hangi oranda
gerçekleﬂtirildi¤ini inceleyen çal›ﬂmalar mevcuttur (Sa¤l›k,
2015a). Fakat belediyelerde sunulan kütüphane hizmetlerinin
niteli¤i hakk›nda yeteri kadar araﬂt›rma yap›ld›¤›
görülememektedir. Belediyelerdeki kütüphane hizmetleri ise
genelde kütüphaneler ve bilgi evleri arac›l›¤›yla sunulmaktad›r.
Hem bilgi ve belge yönetimi hem de di¤er alanlarda bilgi
evlerindeki kütüphaneler hakk›nda yeteri kadar araﬂt›rma
yap›lmad›¤› görülmüﬂtür. Bilgi evlerindeki kütüphane
hizmetlerinin hangi ﬂartlarda sunuldu¤unu incelemekle bu
konuda literatürdeki boﬂlu¤un giderilmesi umut edilmektedir.
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Elimizdeki çal›ﬂman›n belediyelerin bilgi evlerindeki
kütüphanelerinin koﬂullar› hakk›nda yeni araﬂt›rmalar
yap›lmas›na katk›da bulunmas› umulmaktad›r.
Amaç, Yöntem ve Kapsam
Türkiye'deki birçok belediye gibi ‹stanbul'daki ilçe belediyeleri
de sosyal ve kültürel bir faaliyet olarak çeﬂitli yap›lanmalar
alt›nda kütüphane hizmeti sunulmaktad›r. Bu hizmeti ise
belediye bünyesinde oluﬂturulan kent arﬂivlerinde, müstakil
kütüphanelerde ve bilgi evlerinde yer alan kütüphaneler
yoluyla vermektedir. Ancak belediyelerin özellikle bilgi
evlerinde yer alan kütüphanelerinin mekân, derme, teknoloji
ve personel unsurlar› aç›s›ndan yeteri kadar geliﬂmedi¤i
gözlemlenmektedir. Bu gözlemin Üsküdar Belediyesinde
hangi oranda geçerli oldu¤unu incelemek çal›ﬂman›n sorusunu
oluﬂturmaktad›r. Örneklem olarak Üsküdar Belediyesinin
seçilmesinin nedenleri aras›nda tarihi bir geçmiﬂe sahip olan
Üsküdar'›n bilgi evlerini ilk kuran belediyelerden biri olmas›d›r.
Çal›ﬂman›n hipotezi, "Üsküdar Belediyesine ba¤l› bilgi evlerinin
yeteri kadar nitelikli hizmet verecek araçlarla donat›lmad›¤›"
ﬂeklinde ifade edilebilir. Bu çal›ﬂmada Üsküdar Belediyesine
ait bilgi evleri; derme, personel, bütçe, mekân, kullan›c› ve
teknolojik koﬂullar› aç›s›ndan ele al›nm›ﬂt›r.
Üsküdar Belediyesinin bilgi evleri yan› s›ra içinde kütüphane
de bulunan çocuk akademileri de tesis etti¤i görülmüﬂ,
bundan dolay› çal›ﬂman›n kapsam›na çocuk akademileri de
dâhil edilmiﬂtir. Bu yap›larda gerçekleﬂtirilen incelemelerde
yüz yüze görüﬂme ve saha araﬂt›rmas› yöntemlerinden
faydalan›lm›ﬂt›r. Üsküdar Belediyesinin Web sitesinde, ilçeleri
s›n›rlar› içerisinde yer alan ve belediyeye ait bilgi evleri
hakk›nda sadece k›sa tan›t›m bilgileri yer almaktad›r. Web
sitesinde verilen bilgilere göre; Üsküdar s›n›rlar› içerisinde
7 adet bilgi evi ve 5 adet çocuk akademisinin bulundu¤u
yaz›l›d›r. 7 adet bilgi evinden 6 tanesi ile 5 adet çocuk
akademisindeki kitapl›k/kütüphaneler de¤erlendirilmiﬂ ancak
çeﬂitli çabalara ra¤men Cahit Zarifo¤lu Bilgi Evini incelemek
mümkün olamam›ﬂt›r. ‹lk gözlemler s›ras›nda tespit edilen
ve geçerlili¤inin araﬂt›r›lmas› düﬂünülen kanaatler aﬂa¤›daki
gibi belirlenmiﬂtir:
• Bilgi evleri ve çocuk akademilerindeki
kütüphanelerin toplu katalo¤unun tesis edilmedi¤i,
• Bilgi evleri ile çocuk akademilerinde kütüphaneci
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veya kütüphaneciler taraf›ndan e¤itilmiﬂ personel
istihdam›n›n gerçekleﬂmedi¤i,
• Bilgi evleri ve çocuk akademilerinde çocuk ve
gençlerin vakitlerini nitelikli bir ﬂekilde
de¤erlendirmelerini sa¤layabilecek kitapl›k ve
kütüphanelerin mevcut olmad›¤›,
• Teknolojik aç›dan yetersizli¤i,
• Mekansal özelliklerinin kitapl›k için uygun oldu¤u
ancak kütüphane hizmetleri için uygun olmad›¤›
• Belirli bir bütçelerinin olmad›¤›
• Kitap dermelerinin uzman eliyle güncellenemedi¤i
Çal›ﬂmada yukar›da bahsedilen kanaatlerin geçerlilik düzeyi
araﬂt›r›lacakt›r.
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri
Üsküdar yüzy›llar boyunca Asya ile Avrupa’n›n orta ve geçiﬂ
noktas› olmas› sebebiyle ticari ve kültürel aç›dan önemli bir
merkez konumda olmuﬂtur. Özellikle ‹stanbul'un fethinden
sonra Osmanl› mimarisinin hakim oldu¤u ve bilâd-› selâse
olarak bilinen önemli kazalardan biridir. Yüzy›llar boyunca
ilçede, say›s›z camiler, kervansaraylar, imarethaneler ve
kütüphaneler gibi kamu hizmetine adanm›ﬂ yap›lar inﬂa
edilmiﬂtir (Üsküdar Belediyesi, 2016b). 2015 y›l› verilerine
göre Üsküdar'da 540 bin 617 kiﬂi yaﬂamaktad›r. 5-14 yaﬂ aras›
nüfus 65 bin 778 olup, toplam nüfusun %12'sini oluﬂturmaktad›r
(Türkiye ‹statistik Kurumu, 2016). Üsküdar'da Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›na ba¤l› 4 kütüphane faaliyet göstermektedir.
Bu kütüphanelerden iki tanesi çocuk kütüphanesidir (Mihrimah
Sultan ve Çinili Çocuk Kütüphaneleri). Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›na ba¤l› olup ‹stanbul’da faaliyet gösteren kütüphanelerin koﬂullar›n› inceleyen bir çal›ﬂmada, bu çocuk
kütüphanelerinin mekânsal özelliklerinin kütüphane ile
kendilerini özdeﬂleﬂtirmesi için gerekli olan koﬂullar›n›n yeteri
kadar nitelikli olmad›¤› belirtilmektedir (Saydam ve Sa¤l›k,
2015). Üsküdar'›n nitelikli kütüphanelere ihtiyaç duydu¤u
da gayet aç›kt›r. Belediyenin müstakil kütüphaneler kurmad›¤›
göz önüne al›nd›¤›nda, bilgi evlerinin kütüphanelerin yerine
ikame edilmeye çal›ﬂ›ld›¤› düﬂünülmektedir. 7 adet bilgi evi
ve 5 adet çocuk akademisi olarak faaliyet gösteren 12 adet
kitapl›k/kütüphanenin bulundu¤u görülmektedir. Bilgi evleri
de¤iﬂik semtlerde; Cumhuriyet, Güzeltepe, Kirazl›tepe, Zeynep
Kamil, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk ve Selami Ali gibi
nüfus yo¤unlu¤u di¤er mahallelere göre fazla olan mahal544

lelerde, çocuk akademileri ise Bahçelievler, Bulgurlu, K›s›kl›,
‹cadiye ve Küplüce adl› mahallelerde inﬂa edilmiﬂtir (Üsküdar
Belediyesi, 2016a). Bu durumda, 33 adet mahallenin bulundu¤u
belediyede (Üsküdar Belediyesi, 2016a) 21 mahallenin
belediyenin sundu¤u bu hizmetten yeteri kadar faydalanamad›¤›n› ifade etmek mümkündür. Bilgi evleri ve çocuk
akademilerinin adlar› ile bulunduklar› mahalleler aﬂa¤›daki
tabloda yer almaktad›r:
Tablo 1. Üsküdar Belediyesinin bilgi evleri ve çocuk akademileri ile
bulunduklar› mahalleler
Bilgi evleri ve çocuk akademileri

Adresler (Mahalle)

Korkut Özal Bilgi Evi

Zeynep Kamil Mahallesi

Güzeltepe Bilgi Evi

Güzeltepe Mahallesi

Kirazl›tepe Bilgi Evi

Kirazl›tepe Mahallesi

Mehmet Akif Ersoy Bilgi Evi

Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi

Yavuztürk Bilgi Evi

Yavuztürk Mahallesi

Selami Ali Bilgi Evi

Selami Ali Mahallesi

Cahit Zarifo¤lu Bilgi Evi

Cumhuriyet Mahallesi

Prof. Dr. Saim Yeprem Çocuk Akademisi

Bahçelievler Mahallesi

Fevziye Meriç Çocuk Akademisi

‹cadiye Mahallesi

Prof. Dr. Hayrettin Karaman Çocuk
Akademisi

Bulgurlu Mahallesi

Cevdet Çetindo¤an Çocuk Akademisi

K›s›kl› Mahallesi

Münevver Ayaﬂl› Çocuk Akademisi

Burhaniye Mahallesi

Belediyenin bilgi evleri ile çocuk akademilerindeki
kütüphanelerin koﬂullar› ise EK -1'de belirtilen tablo ile
gösterilmiﬂtir.
De¤erlendirme
Çal›ﬂmada Üsküdar Belediyesindeki 6 adet bilgi evi ile 5 adet
çocuk akademisinde kütüphane olarak adland›r›lan yap›lar
kitapl›k veya kütüphane olup olmad›¤›, sahip olduklar› alan,
teknolojik koﬂullar, bütçe, derme ve personel özellikleri
bak›m›ndan incelenmiﬂtir. Bilgi evlerindeki kütüphanelerin
daha çok bir odadan meydana geldi¤i gözlenmiﬂtir. Bu durum
buradaki kütüphanelerin, kitapl›k m› yoksa kütüphane mi
olarak tan›mlanmas› sorununu gündeme getirmektedir.
Kitapl›klar›, genellikle küçük alanlarda bulunan, yönetimi
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için uzman personele fazla gereksinim duyulmayan yap›lar
olarak tan›mlamak mümkündür. Kütüphaneler ise, müstakil
binas› olan, ulusal ve uluslararas› standartlar ›ﬂ›¤›nda tesis
edilen ve yönetimi için uzman personele ihtiyaç duyulan
mekânlar olarak tan›mlanmaktad›r (Sa¤l›k, 2015a, s.63).
Üsküdar'daki bilgi evleri ve çocuk akademilerinde hiçbir
kütüphanenin müstakil bir binaya sahip olmad›¤› tespit
edilmiﬂtir. 40 ve üzeri metrekare ölçülerinde kütüphanesi
olan bilgi evleri ile çocuk akademilerindeki kütüphane
faaliyetlerinin di¤er bilgi evleri ve çocuk akademilerine göre
çeﬂitlendi¤i görülmektedir. Bu nedenle 40 ve üzeri metrekareye
sahip alanlar›n kütüphane, di¤erlerinin kitapl›k olarak
tan›mlanmas› mümkün görünmektedir. Bu bak›ﬂ aç›s› ile
de¤erlendirildi¤inde 4 adet bilgi evi (Selami Ali, Mehmet Akif
Ersoy, Korkut Özal, Cahit Zarifo¤lu 1) ile 4 adet çocuk
akademisinde (Prof. Dr. Saim Yeprem, Fevziye Meriç, Prof.
Dr. Hayrettin Karaman, Cevdet Çetindo¤an) kitapl›k
bulunmaktad›r. 3 adet bilgi evi (Yavuztürk, Güzeltepe,
Kirazl›tepe) ile 1 adet çocuk akademisinde (Münevver Ayaﬂl›)
kütüphane bulundu¤u söylenebilir.
Belediyenin bilgi evleri ile çocuk akademilerini daha çok
küçük prefabrik yap›larda kurdu¤u gözlenmektedir (Cahit
Zarifo¤lu, Mehmet Akif Ersoy ve Korkut Özal Bilgi Evleri ile
Cevdet Çetindo¤an, Hayrettin Karaman ve Prof. Dr. Saim
Yeprem Çocuk Akademileri). Bu tür yap›larda alan darl›¤›
sebebiyle geniﬂ kütüphanelerin tesis edilmesi pek mümkün
görünmemektedir. Bununla birlikte, 3 adet bilgi evi (Kirazl›tepe,
Güzeltepe, Yavuztürk) ile 1 adet çocuk akademisi (Münevver
Ayaﬂl›) geniﬂ yap›larda hizmet vermektedir. Geniﬂ yap›larda
hizmet veren bilgi evlerinde kütüphanelerin var oldu¤unu
söylemek mümkündür. Mekân aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde
mevcut bilgi evlerindeki kitapl›k/kütüphanelerin ihtiyac›
karﬂ›layacak düzeyde olmad›¤› düﬂünülmektedir. Kullan›c›lar›n
ihtiyac›n› karﬂ›layan kütüphanelerin belirli büyüklükte bir
mekâna sahip olmas› gerekmektedir. Bilgi evleri ve çocuk
akademilerindeki kütüphanelerin en fazla 45 metrekarelik
bir alana sahip oldu¤u görülmektedir. Bu ölçülerde gençlerin
geliﬂimini sa¤layacak kütüphane hizmeti vermenin yeteri
kadar mümkün olmad›¤› düﬂünülmektedir. Baz› çocuk
1 Cahit

Zarifo¤lu Bilgi Evine iki defa gidilmesine ra¤men yetkililerle bir görüﬂme gerçekleﬂememiﬂtir. Üsküdar
Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri Kütüphane Zümre Baﬂkan› Züleyha Güneﬂ ile yap›lan görüﬂmede
Cahit Zarifo¤lu Bilgi Evindeki kütüphanenin 31 metrekarelik bir alana sahip oldu¤u belirtilmiﬂtir (Üsküdar
Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri Kütüphane Zümre Baﬂkan› Züleyha Güneﬂ ile 14.04.2016
tarihinde yap›lan görüﬂme).
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akademilerinde kütüphanelerin kap›s›n›n kilitli kald›¤› tespit
edilmiﬂtir (Saim Yeprem Çocuk Akademisi). Ayr›ca, EK 1'de
belirtilen boyutlarda mekânlara sahip olan kitapl›k/
kütüphanelerde alan darl›¤› nedeniyle sosyal etkinliklerin
yeteri kadar sa¤l›kl› yap›lamayaca¤› düﬂünülmektedir. Üsküdar
Belediyesinin bilgi evleri kurarak çocuklar›n sa¤l›kl› geliﬂimi
için önemli bir yap› kurdu¤u görülmektedir. Buradaki
eleﬂtirilerin amac› bu yap›lar›n iﬂlevsiz veya etkisiz oldu¤unu
iddia etmek de¤il, tam tersine bilgi evlerindeki eksikliklerin
giderilerek amac›n›n tam olarak yerine getirilmesine katk›da
bulunmakt›r.
Kütüphanelerde e¤itim müfredat›yla eﬂgüdüm içerisinde
yap›lan okumalar ve bilgi keﬂfetme faaliyetlerinin çocuklar›n
geliﬂiminde önemli bir yere sahip oldu¤u bilinmektedir
(Cerny, Penny ve Williams, 2006; Campana, Mills, Ghoting
ve Nelson, 2016; Mills, Urban, Campana ve Nelson, 2014).
Üsküdar Belediyesine ba¤l› bilgi evleri ile çocuk
akademilerindeki kitapl›k ve kütüphanelerde mekânsal
özellikler bak›m›ndan yukar›da belirtilen olumsuzluklara
ra¤men, e¤itim müfredat›yla eﬂgüdüm içerisinde okuma ve
bilgi keﬂif faaliyetleri yürütüldü¤ü belirtilmektedir (Z. Güneﬂ,
kiﬂisel görüﬂme, Nisan 14, 2016). Bilgi evleri ve çocuk
akademilerinde ilkokullara yönelik tan›t›c› faaliyetlerin
gerçekleﬂtirildi¤i gözlenmektedir. Bu faaliyetler bilgi evleri
ile çocuk akademilerindeki kitapl›k ve kütüphanelerde
ö¤rencilere sunulan bilgi hizmetinin niteli¤ini art›ran bir
unsur olarak kabul edilmektedir.
Bilgi evleri ile çocuk akademilerindeki kitapl›k/kütüphanelerin
müstakil bütçeleri mevcut olmay›p, ihtiyaçlar Kütüphane
Müdürlü¤ü taraf›ndan karﬂ›lanmaktad›r. Bu nedenle
kitapl›k/kütüphanelerin bütçeleri hakk›nda inceleme yapmak
mümkün olmam›ﬂt›r. Belediyenin bilgi evlerinde gerçekleﬂtirilen
faaliyetleri yönetmek için bir otomasyon sistemi geliﬂtirdi¤i
görülmüﬂtür. Bu otomasyon sisteminde kütüphane ile ilgilenen
kiﬂiler veya kütüphaneciler sadece eserlerin ödünç al›p verme
iﬂlemini gerçekleﬂtirebilmektedir. Otomasyon sistemi Open
Public Access Catalogue (OPAC) olarak çevrimiçi ortamda
kullan›c›lar›n eriﬂimine aç›k de¤ildir. Kullan›c›lar çevrimiçi
ortamda eser taramas› yapamamakta, temel kütüphanecilik
hizmetlerini gerekti¤i gibi alamamaktad›r. Belediyenin bilgi
evlerindeki kitapl›k/kütüphaneler için yeterli miktarda
teknolojik koﬂullar› sa¤lamad›¤› ifade edilebilir. Bununla
birlikte, 2 adet bilgi evi (Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk) ile
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1 tane çocuk akademisi (Cevdet Çetindo¤an) hariç di¤er bilgi
evleri ve çocuk akademilerindeki kitaplarda barkot
bulunmaktad›r. Her kütüphanede bu otomasyon sistemi
bulunmakta olup, barkot sisteminin tesis edildi¤i bilgi evleri
EK 1'deki tabloda +, tesis edilemeyenler ise-olarak belirtilmiﬂtir.
Tüm bilgi evlerindeki kitapl›k/kütüphaneler 7-14 yaﬂ aras›ndaki
kullan›c›lara hitap etmektedir. Kitapl›k/kütüphane kullan›c›lar›n›n da bu yaﬂ aral›¤›nda oldu¤u görülmektedir.
Kullan›c›lar›n kitapl›k/kütüphanelere yo¤un bir talep ile
yaklaﬂt›¤› gözlenmektedir. Kitapl›k/kütüphanelerde d›ﬂar›ya
ödünç kitap vermek mümkündür. Bilgi evlerinde güvenlik
personelinin yer almad›¤› görülmüﬂtür. Belediyenin bilgi
evlerinde güvenlik personeline ihtiyaç duymad›¤› düﬂünülmektedir.
Bilgi evlerindeki kitapl›k/kütüphanelerde en az 1000 en fazla
3000 kitap bulunmaktad›r. Ancak güncel süreli yay›nlar›n
takip edilmedi¤i inceleme sonunda anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Kitapl›k/kütüphanelerdeki dermenin 7-14 yaﬂ aras›ndaki
çocuklar›n ihtiyaçlar›na yeteri kadar cevap vermedi¤i
düﬂünülmektedir. Üsküdar'daki bilgi evlerinde toplam 19 bin
715 kitap bulundu¤u görülmektedir. ‹lçe'de 7-14 yaﬂ aras›ndaki
nüfus 65 bin 778'dir. Bu durumda kiﬂi baﬂ›na 0,30 kitap
düﬂmektedir. Belediyenin bir kiﬂiye en az bir kitap düﬂecek
ﬂekilde yaklaﬂ›k 50 bin kitab› bilgi evlerine kazand›rmas›
gerekti¤i düﬂünülmektedir.
Bilgi evleri ve çocuk akademilerinin isimleri de dikkat
çekmektedir. Yetkililerle yap›lan görüﬂmelerde, Mehmet Akif
Ersoy, Cahit Zarifo¤lu gibi toplumda tan›nan, mümtaz ve
eser b›rakan ﬂahsiyetlerin adlar›n›n bilgi evleri ve çocuk
akademilerine verildi¤i ifade edilmiﬂtir. Ayr›ca, Hayrettin
Karaman, Cevdet Çetindo¤an gibi bilgi evi veya çocuk
akademilerinde görüldü¤ü üzere, kuruluﬂuna katk›da bulunan
ﬂah›slar›n isimlerinin verildi¤i belirtilmektedir. Bununla birlikte
Fevziye Meriç, Cemil Meriç'in eﬂi olup, Ümit Meriç'in annesidir.
Ümit Meriç'in Fevziye Meriç Çocuk Akademisinin kuruluﬂunda
katk›s› oldu¤u için Fevziye Meriç'in ad›na bir çocuk akademisinin aç›ld›¤› beyan edilmiﬂtir (Z. Güneﬂ, kiﬂisel görüﬂme,
Nisan 14, 2016).
Kütüphanelerin, uzmanlar taraf›ndan yönetilmesi gerekti¤i
bilinmektedir. Ancak say›lar› 11 olan bu bilgi evlerindeki
kitapl›k/kütüphanelerde, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
mezunu sadece 2 kiﬂinin istihdam edildi¤i görülmektedir.
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Halbuki kütüphanecilik, doktorluk, mimarl›k gibi belli bir
e¤itim alm›ﬂ ve alanlar›nda uzman kiﬂiler taraf›ndan yap›labilen
bir meslektir. Bir mesle¤in, e¤itimini almam›ﬂ kiﬂiler taraf›ndan
yerine getirilmesi, ürün ya da hizmet bekleyenlerin yeteri
kadar tatmin olmamas›na neden olabilmektedir. Kütüphane
hizmeti bekleyen kiﬂilere, profesyonel e¤itim alm›ﬂ
kütüphanecilerin hizmet vermesi hem hizmetin kalitesini
art›racak hem de bölüm mezunlar›na yeni iﬂ sahalar› açacakt›r.
Sonuç
Üsküdar Belediyesi 12 farkl› mahallede bilgi evleri ile çocuk
akademilerinde hayat bulan halka yönelik bilgi hizmeti
sunmaktad›r. Halka yönelik bilgi hizmeti, buralarda kurulan
kitapl›k veya kütüphanelerde gerçekleﬂmektedir. Çal›ﬂmada
6 bilgi evi ile 5 çocuk akademisindeki kitapl›k ve kütüphanelerin durumu incelenmiﬂtir. 3 bilgi evi ile 1 çocuk akademisinde
kütüphane, 3 bilgi evi ile 4 çocuk akademisinde ise kitapl›k
bulundu¤u görülmüﬂtür. Kütüphaneler, müstakil bir binaya
sahip olmay›p, bazen ufak bazen geniﬂ bir odada teﬂekkül
etmektedir. Üsküdar Belediyesi, 5 prefabrik, 1 cami alt›
mekân›nda kitapl›k ve kütüphaneler arac›l›¤›yla halka yönelik
bilgi hizmeti vermektedir.
Belediyenin bilgi evleri ile çocuk akademilerinin mekânsal
donan›m›n› geliﬂtirmesi gerekti¤i düﬂünülmektedir. Bilgi
evleri ve çocuk akademilerinde kitapl›klar ile kütüphanelerin
ihtiyaçlar› Kütüphane Müdürlü¤ü taraf›ndan karﬂ›lanmakta,
kitapl›k ve kütüphanelerin müstakil bütçeleri bulunmamaktad›r.
Bu nedenle kitapl›k ve kütüphanelerin bütçeleri hakk›nda
bir de¤erlendirme yapmak mümkün olmam›ﬂt›r.
Bilgi evlerinde kullan›c›lar›n çevrimd›ﬂ› veya çevrimiçi ortamda
tarama yapabilecekleri bir otomasyon sistemi mevcut de¤ildir.
Bilgi evleri ile çocuk akademilerinde kullan›lan otomasyon
sisteminin daha çok ödünç verme hizmetinden kaynaklanan
kurumsal iﬂlemleri yönetmeye yönelik oldu¤u görülmektedir.
Bilgi evlerindeki fonksiyonlardan biri olan eser ödünç verme
hizmetini içeren fakat kullan›c› eriﬂimine aç›k olmayan
otomasyon program›n›n kütüphane ihtiyaçlar›na yeteri kadar
cevap verecek düzeyde olmad›¤›n› ifade etmek mümkündür.
Ayr›ca, bilgi evleri ile çocuk akademilerindeki kitaplar›n
toplu katalo¤u bulunmamaktad›r. Belediyenin kütüphanecilik
mant›¤› çerçevesinde hareket eden bir otomasyon program›
tesis etmesi gerekti¤i dile getirilebilir.
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Bilgi evleri ile çocuk akademilerindeki kitapl›k ve
kütüphanelerde toplam 19 bin 715 kitap bulunmaktad›r.
‹lçedeki 7-14 yaﬂ aras› nüfusun 65 bin 778 oldu¤u göz önüne
al›nd›¤›nda kiﬂi baﬂ›na düﬂen kitap say›s›n›n 0,30 oldu¤u
görülecektir.
Bilgi evleri ile çocuk akademilerindeki kitaplar›n ihtiyaçlara
yeteri kadar cevap verecek say›da olmad›¤› düﬂünülmektedir.
Bununla birlikte, bilgi evlerindeki kitaplar›n niteli¤i hakk›nda
bir de¤erlendirme yapmak bu çal›ﬂman›n s›n›rlar› dâhilinde
de¤ildir. Sahan›n bilgi evlerindeki kitaplar›n konular› hakk›nda
bir de¤erlendirme yapacak çal›ﬂmalar için müsait oldu¤u
görülmektedir. Bilgi evlerindeki kitapl›k ve kütüphanelerde
yeteri kadar süreli yay›n takibinin yap›lmad›¤› gözlenmektedir.
Belediyenin bilgi evleri ile çocuk akademilerindeki dermenin
geliﬂtirilmesine öncelik vermesi gerekti¤ini ifade etmek
mümkündür.
6 bilgi evinde bölüm mezunu kütüphaneci çal›ﬂt›r›lmamakta,
sadece 2 çocuk akademisinde bölüm mezunu kütüphaneci
istihdam edilmektedir. Nitelikli hizmetin nitelikli iﬂ gücü
istihdam› ile sunuldu¤u bilinmektedir. Belediyenin
kütüphanecilik hizmetlerini bilgi ve belge yönetimi bölümü
mezunlar› arac›l›¤›yla yürütmesinin hizmet alanlarda daha
memnuniyet verici sonuçlar do¤uraca¤›n› ifade etmek
mümkündür.
Üsküdar Belediyesi, bilgi evleri ve çocuk akademilerindeki
kitapl›k ile kütüphanelerinde halka yönelik bilgi hizmeti
sunmaktad›r. Araﬂt›rma öncesinde düﬂünülen ve aﬂa¤›da
ifade edilen kanaatlerin bu çal›ﬂma ile geçerlilik kazand›¤›
görülmektedir. Bilgi evleri ile çocuk akademilerindeki eserlerin
toplu katalo¤unun oluﬂturulmad›¤›, yeteri kadar bölüm
mezunu kütüphaneci istihdam edilmedi¤i dolay›s›yla çocuk
ve gençlerin vakitlerini nitelikli bir ﬂekilde de¤erlendirmelerini
sa¤layabilecek kitapl›k ve kütüphanelerin mevcut olmad›¤›
gözlenmiﬂtir.
Mekân, derme, teknolojik koﬂullar ve personel bak›m›ndan
sunulan hizmetin yeteri kadar nitelikli olmad›¤›n› ifade etmek
mümkündür. Bu eleﬂtirileri dile getirmenin amac› Üsküdar
Belediyesinin kurmuﬂ oldu¤u bu yap›lar›n etkisiz oldu¤unu
iddia etmek de¤il, tam tersine eksikliklerinin dile getirilerek
amac›n›n tam olarak yerine getirilmesi ve çocuklar›n geliﬂimine
katk›da bulunmakt›r.
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Teﬂekkür
Bu çal›ﬂmada yer alan Üsküdar Belediyesinin bilgi evleri ve
çocuk akademileri ile ilgili de¤erlendirmelerde ‹stanbul
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 3. s›n›f
ö¤rencilerinden de¤erli meslektaﬂ aday›m›z Ahmet Faruk
Bilgen'e k›ymetli çabalar› nedeniyle teﬂekkürü bir borç biliriz.
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Teknolojik
Koﬂullar

Derme

Personelin BBY
Mezunluk Durumu

Mekân

Kitapl›k/Kütüphane
Durumlar›

Bilgi Evleri ve Çocuk
Akademileri

EK-1. Üsküdar Belediyesindeki Bilgi Evleri ve Çocuk Akademilerinin Koﬂullar›

Korkut Özal Kitapl›k
Bilgi Evi
mevcuttur

Bilgi evi prefabrik bir
yap›da hizmet vermekte
olup, kütüphane ufak
bir odadan meydana
gelmektedir.
(34 metrekare)

-

1000
kitap

+

Güzeltepe
Bilgi Evi

Kütüphane
mevcuttur

Bilgi evi geniﬂ bir binada
hizmet vermektedir.
(48 metrekare)

-

2600
kitap

+

Kirazl›tepe
Bilgi Evi

Kütüphane
mevcuttur

Bilgi evi geniﬂ bir binada
hizmet vermektedir.
(40 metrekare)

-

1000
kitap

+

Mehmet
Akif Ersoy
Bilgi Evi

Kitapl›k
mevcuttur

Bilgi evi bir caminin alt
kat›nda hizmet vermekte
olup, kütüphane ufak
bir derslikten meydana
gelmektedir.
(31 metrekare)

-

1450
kitap

-

Yavuztürk
Bilgi Evi

Kütüphane
mevcuttur

Bilgi evi geniﬂ bir binada
hizmet vermektedir.
(45 metrekare)

-

2000
kitap

-

Selami Ali
Bilgi Evi

Kitapl›k
mevcuttur

Bilgi evi geniﬂ bir binada
hizmet vermekte olup,
kütüphane ufak bir
odadan meydana
gelmektedir.
(24 metrekare)

-

1000
kitap

+
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Kitapl›k
mevcuttur

Çocuk akademisi
prefabrik bir yap›da
hizmet vermekte olup,
kütüphane ufak bir
odadan meydana
gelmektedir.
(10 metrekare)

-

2304
kitap

+

Fevziye
Kitapl›k
Meriç Çocuk mevcuttur
Akademisi

Çocuk akademisi
prefabrik bir yap›da
hizmet vermekte olup,
kütüphane ufak bir
odadan meydana
gelmektedir.
(25 metrekare)

+

2361
kitap

+

Prof. Dr.
Hayrettin
Karaman
Çocuk
Akademisi

Kitapl›k
mevcuttur

Çocuk akademisi
prefabrik bir yap›da
hizmet vermekte olup,
kütüphane ufak bir
odadan meydana
gelmektedir.
(29 metrekare)

-

1000
kitap

+

Cevdet
Çetindo¤an
Çocuk
Akademisi

Kitapl›k
mevcuttur

Çocuk akademisi
prefabrik bir yap›da
hizmet vermekte olup,
kütüphane ufak bir
odadan meydana
gelmektedir.
(30 metrekare)

+

2000
kitap

-

Münevver
Ayaﬂl›
Çocuk
Akademisi

Kütüphane
mevcuttur

Çocuk akademisi
geniﬂ bir binada
hizmet vermektedir
(43 metrekare)

-

3000
kitap

+

Prof. Dr.
Saim
Yeprem
Çocuk
Akademisi
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