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Öz
Beylikdüzü Belediye Baﬂkanl›¤› ve Beylikdüzü ‹lçe Milli E¤itim
Müdürlü¤ü taraf›ndan düzenlenen protokol ile “Okul
Kütüphaneleri Halka Aç›l›yor” isimli proje hayata geçirilmiﬂtir.
‹lçe s›n›rlar› içinde bulunan 3 lise bünyesinde kütüphaneler
kurulmuﬂtur.
Bu projede; okul ö¤rencilerinin ve çevre halk›n›n kitap
okumaya teﬂvik edilmesi, kütüphane kültürü edinilmesine
katk›da bulunulmas›, ö¤rencilerin nitelikli zaman geçirmeleri
için uygun ortam sa¤lanmas›, okul, ö¤renci ve aile iletiﬂiminin
daha verimli hale getirilmesi, e¤itim kurumlar›ndaki
kütüphanelerden ö¤rencilerin ve çevre halk›n›n
faydalanmas›n›n sa¤lanmas›, kütüphane kültürü
edinilmesine, vatandaﬂlar›m›z›n kendini geliﬂtirme ve kitap
okuma al›ﬂkanl›¤› kazanmalar›na katk›da bulunulmas›
amaçlanm›ﬂt›r.
Genç yaﬂtaki lise ö¤rencilerinin, tüm günlerini geçirdikleri
okul binas›nda aktif olarak hizmet veren bir kütüphane
olmas›, kütüphanecisi ile olan aktif iletiﬂimleri sayesinde
kitap okumaya, kitaplara ve kütüphanelere olan bak›ﬂ aç›lar›n›
olumlu yönde geliﬂtirerek kütüphane al›ﬂkanl›¤› edinmelerinde
önemli rol oynam›ﬂt›r.
Anahtar kelimeler: Okul kütüphaneleri, kütüphanecilik
hizmetleri, okuma al›ﬂkanl›¤›, kütüphaneleraras› iﬂbirli¤i.
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Giriﬂ
Kütüphaneler, her türden bilgi ve düﬂünce eserlerini toplay›p
koruyarak, düzenledi¤i bilgi zenginli¤ini insanlara, toplumlara
aktar›lmas›n› ve ça¤lar boyu sürekli paylaﬂ›lmas›n› sa¤layan
yerel bilgi merkezleridir. Halk›n bilgi alma hakk›n›n
sorumlulu¤u ve bilinciyle çal›ﬂmalar›n› sürdüren halk
kütüphaneleri, toplumun bilgi gereksinimini karﬂ›layan en
önemli kurumlard›r. Kad›n, erkek, her yaﬂ ve düzeyde, çeﬂitli
mesleklerden okurun ilgi alan›na hitap edecek çeﬂitlilikte
bilgi sunan, dermelerini oluﬂturan toplumsal bilgi merkezleridir.
Toplumun her kesimine hitap eden halk kütüphanelerinin
kullan›c› profilinin kapsam›nda elbette ki bulundu¤u bölgede
e¤itim gören çeﬂitli yaﬂ gruplar›ndaki ö¤rencilerde
bulunmaktad›r. Bu sebepledir ki; halk kütüphaneleri ve okul
kütüphaneleri birbirine en yak›n iki kütüphane türüdür.
Kurumlararas› iﬂbirli¤inin büyük önem taﬂ›d›¤› bu çal›ﬂma,
yerel yönetim taraf›ndan verilen kütüphanecilik hizmetlerinin
hedef kitlenin ihtiyaçlar›na h›zl› cevap verilmesi, do¤rudan
etkileﬂime geçilmesi ile elveriﬂli yararlanma ortam›n› sa¤layarak
kütüphanelerin bilgiye kolay ve h›zl› eriﬂim sa¤lanmas›n›n
göstergesi olmuﬂtur.
Bu çal›ﬂmada, Beylikdüzü ilçesinde, amaçlar› ve kapsamlar›
do¤rultusunda birbirine en yak›n iki kütüphane türü olan
okul ve halk kütüphaneleri aras›nda baﬂlat›lan iﬂbirli¤i ile
verilen hizmetlerin tan›t›lmas› ve de¤erlendirilmesi
amaçlanm›ﬂt›r.
Okul ve Halk Kütüphaneleri ‹ﬂbirli¤i
UNESCO; halk kütüphanelerini yaﬂam boyu ö¤renme, birey
ve toplumlar›n bilgi gereksinimini sa¤layacak ortamlar›
sa¤layan yerel bilgi merkezleri olarak tan›mlamaktad›r. Halk
kütüphaneleri evrensel bir tan›mla; ›rk, din, dil, cins, yaﬂ,
e¤itim, kültür, sosyo-ekonomik düzey ve siyasal görüﬂ fark›
gözetmeksizin, her tür bilgi ve kültür kayna¤›n›, ücretsiz
olarak hizmete sunan e¤itim ve kültür kurumlar›d›r (Y›lmaz,
2013, s.60).
Okul Kütüphanelerinin amaçlar› çerçevesinde ö¤rencilerin
akademik geliﬂimlerini desteklemek, bireysel okuma
ihtiyaçlar›na yan›t vermek, okuma al›ﬂkanl›¤› yaratmak, kitab›
ve kütüphaneyi kullanmay› ö¤retmek olarak s›ralanabilir
(Baysal, 1993, s.17).
610

Her iki kütüphane sisteminde de, kiﬂilerin bilgi gereksiniminin
karﬂ›lanmas›, okuma al›ﬂkanl›klar› edindirilmesi ilkelerinden
hareketle hizmet verilmesi, birbiri ile örtüﬂen unsurlar olarak
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bu temel ilke ve amaçlardan yola
ç›karak, halk kütüphaneleri ve okul kütüphaneleri iﬂbirli¤ine
gerek duyulmaktad›r. Okul kütüphanesini kullanan bir
ö¤rencinin mezun olduktan sonra da kütüphane kullan›m
ve okuma al›ﬂkanl›¤›n› devam ettirmek bilgi alma ihtiyac›n›
gidermek amac›yla halk kütüphanelerini kullanmas› beklenen
bir sonuçtur. Özellikle küçük yaﬂlarda al›ﬂkanl›klar›n yerleﬂti¤i
ve ﬂekillendi¤i düﬂünülürse halk kütüphaneleri potansiyel
okuyucular›, geçmiﬂlerinde okul kütüphaneleri kullan›c›lar›d›r.
Okul y›llar›nda kütüphane kültürü edinen, okuma ilgisi
geliﬂen bireyler, ilerleyen y›llarda halk kütüphanesine üye
olan birer bilgi okuryazar› olacaklard›r. Okul ve halk
kütüphanelerinin iﬂbirli¤i, yaﬂam boyu ö¤renme bilinciyle
okuyucular›na hizmet verilen uygun zemin ve ortamlar›n
haz›rlamas› bak›m›ndan oldukça önemlidir. Her iki
kütüphanenin temel hizmet felsefelerindeki ortakl›k, tan›m
ve amaçlar›ndaki ilkesel benzerlik ile bilgiye eriﬂim sürecinin
niteli¤i, halk-okul kütüphanesi iﬂbirli¤ini zorunlu k›lan
nedenler olarak özetlenebilir (Y›lmaz, 1998, s.110-130).
Okul Kütüphaneleri Halka Aç›l›yor Projesi
Okul kütüphaneleri, ayn› zamanda halk kütüphanelerinin
daha sonraki kullan›m› için ilk ad›m›n at›ld›¤› yerlerdir.
Çocuklar›n halk kütüphanelerinden önce okul kütüphanelerini
kulland›¤› düﬂünülürse okul kütüphaneleri, bir bak›ma okuma
test sürüﬂlerinin yap›ld›¤› ilk bilgi merkezleridir. Viyana
örne¤ine bak›ld›¤›nda; okul binalar› içine kurulan halk
kütüphanelerinin kullan›m›n›n di¤er halk kütüphanelerine
%80 oranla çok üstünde oldu¤u gözlemlenmiﬂtir. Araﬂt›rmalar,
çocuklar›n okul kütüphanelerinden daha fazla kitap ödünç
ald›¤›n› göstermektedir. Halk kütüphanelerini kaç kiﬂinin
kullanaca¤›, büyük ölçüde kiﬂilerin gençlik dönemlerinde
halk kütüphaneleriyle tan›ﬂt›r›l›p tan›ﬂt›r›lmad›klar›na ve nas›l
tan›ﬂt›r›ld›klar›na, halk kütüphaneleri hakk›nda nas›l bir duygu
taﬂ›maya yönlendirildiklerine ba¤l›d›r (Bamberger, 1990,
s.49).
Bu çal›ﬂmada, okul ö¤renci, ö¤retmen ve veli mevcudunun
yan› s›ra çevre halk›n›n okumaya, araﬂt›rmaya ve ö¤renmeye
teﬂvik edilmesi, okul, ö¤renci ve aile iletiﬂiminin daha verimli
hale getirilmesi, gençlerin, araﬂt›rma teknikleri ve bilgi
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okuryazarl›¤› konusunda bilinçlendirilmesi ve akademik
baﬂar›lar›na katk› sa¤lanmas› amaçlanm›ﬂt›r.
E¤itim-ö¤retim mekan› olan okullarda kütüphaneler kurarak
okul kütüphanelerini aktif kullan›lan mekanlar haline
getirilmesi, ilçede kütüphane kültürü ve okuma bilincinin
geliﬂtirilmesi, ilçe genelinde verilen kütüphanecilik hizmet
alanlar›n›n geniﬂleterek tan›t›lmas› bu çal›ﬂman›n hedefini
oluﬂturur.
Beylikdüzü ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü ile Beylikdüzü
Belediye Baﬂkanl›¤› iﬂbirli¤i çerçevesinde ilçe s›n›rlar›nda
bulunan ve bulundu¤u konum itibariyle çevresindeki okul
ve yerleﬂim bölgeleri de¤erlendirilerek üç ayr› lise belirlenmiﬂtir.
Yakuplu, Cumhuriyet ve Gürp›nar mahallelerinin merkezi
noktalar›nda bulunan söz konusu liselerin fiziki özellikleri
itibariyle de uygunlu¤u tespit edilmiﬂtir. Yerel yönetim olarak
Beﬂir Balc›o¤lu Anadolu Lisesi, Cahit Zarifo¤lu Anadolu Lisesi
ve Gürp›nar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kütüphane
kuruluﬂ çal›ﬂmalar›na baﬂlanm›ﬂt›r.
Koleksiyon yap›s› oluﬂturulurken gençlerin ilgisini çekecek
güncel yap›tlar›n bulunmas›na özen gösterilerek, müfredat›
da desteklemesi, ayn› zamanda çevre halk›na ve okullara da
hitap edecek bir yap›ya sahip olunmas› için titizlik gösterilmiﬂtir.
‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü AR-GE Birimi taraf›ndan görevlendirilmiﬂ ö¤retmenler ve uzman kütüphaneciler iﬂbirli¤i ile kitap koleksiyonlar› oluﬂturulmuﬂtur. Çevrede bulunan ilkokul
ve anas›n›f› ö¤rencilerinin, ailelerin, ö¤retmenlerin de faydala
nabilece¤i geniﬂ yelpazeli bir koleksiyon ihtiyac› ortaya ç›km›ﬂt›r.
Gerekli kütüphane donan›mlar›, bilgisayar, yaz›c› ve mobilyalar,
Beylikdüzü Belediyesi taraf›ndan temin edilmiﬂtir. Kullan›c›lar›n
ihtiyaçlar›na ve taleplerine cevap verecek niteliklerde olmas›
amaçlanarak internet ba¤lant›l› bilgisayarlar ve ç›kt› hizmeti
verilebilecek yaz›c›lar da bulunmas›, biliﬂim teknolojilerinin
kullan›lmas›, gençlerin dikkatini çekmesi aç›s›ndan önemli
unsurlardan biridir.
Kurulan kütüphane otomasyon program› ile s›n›flamas›
yap›lan kitaplar›n kataloglama, veri giriﬂi, etiketleme, barkod
ve demirbaﬂ numaralar› verilerek teknik iﬂlemler tamamlanm›ﬂt›r. Sistemli ve ilkeli sürdürülen kütüphane hizmetleri
belediye taraf›ndan istihdam edilen bir personel taraf›ndan
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gerçekleﬂtirilmektedir. Kütüphanede kütüphane memuru
olmas›, günümüz ﬂartlar›nda ayr›cal›kl› bir kütüphanecilik hizmeti verilerek kullan›c›lar›n dan›ﬂma, bilgi alma,
istek ve taleplerini dile getirme imkân› bulmalar›n› sa¤lamaktad›r.
Bu kütüphanelerde demirbaﬂ takibi, ödünç ve üyelik iﬂlemleri,
kütüphane otomasyon program› üzerinden yap›lmakta ve
Dewey S›n›flama Sistemi kullan›lmaktad›r. Web üzerinden
kütüphanelere eriﬂim sa¤lanabilmekte, kullan›c›lara katalog
tarama, koleksiyon inceleme ve araﬂt›rma teknikleri ile ilgili
bilgiler verilerek kütüphane kültürü edindirilmesi
amaçlanmaktad›r. Okul Kütüphaneleri Yönetmeli¤ine uygun
olarak kütüphane hizmetleri verilmektedir.
Proje dâhilinde kurulan bu kütüphaneler; öncelikle içinde
bulundu¤u okul ve çevresindeki ö¤renci, ö¤retmen ve veli
kitlesi yan›nda çevre halk›na da hizmet vermektedir. Kullan›c›lar›m›za, ödünç verme, güvenli ortamda internet eriﬂimi,
ödev proje araﬂt›rmalar› ve ç›kt› alma imkân› tan›nmaktad›r.
Kütüphanelerden faydalanmak ve kitap ödünç almak için
yine okul kütüphaneleri yönetmeli¤i maddelerine ba¤l›
kalarak üyelik ve ödünç iﬂlemleri gerçekleﬂtirilmektedir.
Kütüphanenin bulundu¤u okulda veya çevresindeki bir
okulda ö¤renim görüyor olmak, ö¤rencinin veya ö¤retmenin
aile bireylerinden biri olmak, okul ve çevresinde çal›ﬂan
olmak veya ikamet ediyor olmak üyelik koﬂullar› olarak
belirlenmiﬂtir.
Tüm koﬂul, ﬂart ve uygulamalar kurumlar aras›nda imzalanan
protokolde kesin hatlarla belirlenmiﬂtir. Kütüphanelerin
kuruluﬂ aﬂamas›nda kurumlar aras› iletiﬂim uyum süreçleri
de¤erlendirmelerden geçirilmiﬂ konu ile ilgili taraflar›n mutab›k
kalmas› ve bilgiye eriﬂim hakk› çerçevesinde hizmet verilmesi
ortak amac›yla hareket edilmiﬂtir. Üye kimlik kartlar›n›n
resimli ve onayl› bir belge olarak düzenlenmesi ile
kütüphanelerin bulundu¤u okul mensuplar› haricinde
kullan›c›lar›n belirli bir denetim ve kontrolünün sa¤lanm›ﬂ
olmas› güvenlik ile ilgili sorunlar› da çözmüﬂtür.
Halk kütüphanesi format›nda hizmet veren bu kütüphanelerin,
sadece kitap ödünç al›nan, kitap okunan sessiz mekanlar
olmad›¤› kütüphanelerin yaﬂayan bilgi merkezleri alg›s›n›n
yayg›nlaﬂt›r›lmas› amac›yla okuma teﬂvik etkinlikleri
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yürütülmektedir. Bu etkinlikler kapsam›nda; okuma saatleri,
kitap tahlil günleri, münazara çal›ﬂmalar›, edebiyat ve Türkçe
dersleri, Bilgi Okuryazarl›¤› ve Araﬂt›rma Teknikleri Seminerleri
düzenlenmektedir. Bu seminerler, okul konferans salonlar›,
ö¤retmenler odas› veya kültür merkezlerinde rutin olarak
düzenlenmektedir. Söz konusu kütüphane etkinlikleri,
bünyesinde bulunulan okul ö¤renci ve ö¤retmenlerinin yan›
s›ra çevre okul ö¤renci ve ö¤retmenlerini de kapsamaktad›r.
Ö¤rencilerin, araﬂt›rmalar›na rehberlik edilen kütüphanelerde,
güvenli internet ortam› sa¤lanarak bilgisayarda ödev, sunum
gibi belgelerin haz›rlanmas› ve ç›kt› hizmeti de verilmektedir.
Daha kapsaml› araﬂt›rmalar için yerel yönetimin kültür merkezi
bünyesinde hizmet veren Merkez Kütüphaneye yönlendirme
yap›lmaktad›r.
Okumay› teﬂvik etmek amac›yla etkin kütüphane halkla
iliﬂkiler yöntemleri uygulanmaktad›r. Kütüphanelerde en çok
kitap okuyan ve kütüphaneleri aktif kullanan okuyuculara
yönelik ödüller kapsam›nda Kitap Kurdu Belgesi verilmesinin
yan› s›ra üniversite, müze ve kütüphanelere rutin olarak
geziler düzenlenmektedir. Okuyuculara, müze ve sergi atölye
çal›ﬂmalar›na, yarat›c› okuma atölyelerine kat›lma imkan›
sunulmaktad›r. Bu etkinliklerde ö¤renci-ö¤retmen, ö¤renciveli, ö¤retmen-veli ortak kat›l›mlar› olmas›, okul aile uyumu
aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r.
Sonuç ve De¤erlendirme
Okul bünyesinde ulaﬂ›lmas› kolay olan bir bilgi eriﬂim merkezi
olmas›, koleksiyon niteli¤inin talebe göre ﬂekillendirilerek
güncellenmesi ve düzenlenen etkinliklerin özellikle ö¤rencilerin
kütüphaneye olan ilgisini ve derslerindeki baﬂar›y› art›rd›¤›
gözlemlenmiﬂtir. Özellikle genç yaﬂlarda kitap okuyarak
teneffüs ve ö¤le aralar›nda kütüphanede nitelikli zaman
geçirme al›ﬂkanl›¤› kazan›lmas›n›n yan› s›ra davran›ﬂ
problemleri ve gençler aras› iletiﬂimde de olumlu yanlar›
görülmektedir.
Mezun olan ö¤rencilerden kütüphane kullan›m› ile ilgili
deneyimlerinin üniversite ö¤renim hayatlar›nda da katk›
sa¤lad›¤› ﬂeklinde geri dönüﬂ al›nm›ﬂt›r. Ayn› zamanda veliler,
ö¤retmenler ve ö¤rencilerin ortak zaman geçirdikleri bir
mekân da olan kütüphaneler, kuﬂaklar aras› buluﬂma noktas›
haline gelmiﬂtir.
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Kütüphanelerin koleksiyon yap›s›n›n geliﬂtirilmesi, güncellenmesi ve etkinliklerin planlanmas›nda ortak söz sahibi olan
okul idarecileri, ö¤retmenleri, okul aile birli¤i üyeleri ve
ö¤renciler ile yerel yönetim idarecileri aras›ndaki uyum ve
iﬂbirli¤i projeye ilginin daima canl› tutulmas›n› sa¤lamaktad›r.
Kütüphanecilerin okul idareleri, ö¤renci ve veliler ile devaml›
etkin iletiﬂimde olmas›, iﬂbirli¤i çerçevesinde yürütülen bu
çal›ﬂman›n sürdürülebilir proje olmas›nda büyük rol
oynamaktad›r.
‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü ile sürdürülen bu projenin devam›
niteli¤inde yeni kütüphaneler aç›lmas› ve iﬂletilmesi, kütüphane
stratejik plan› kapsam›na al›nm›ﬂt›r. ‹lçede e¤itim veren di¤er
ilk ve ortaokullar bünyesinde çocuk kütüphaneleri, liselerde
kafe kütüphane format›nda gençlik kütüphaneleri kurulmas›
ile ilgili proje çal›ﬂmalar› yürütülmektedir.
Bu çal›ﬂmalardan elde edilen sonuçlar ›ﬂ›¤›nda söz konusu
iﬂbirli¤inin kapsam›n›n belirlenece¤i, görev yetki ve
sorumluluklar›n çerçevelerinin çizildi¤i yasal bir dayanak
olmad›¤› gözlemlenmektedir. Her ne kadar yerel bazda
yöneticilerin imza alt›na ald›¤›, protokoller, prosedür ve
talimatlar bulunsa da genel bir yönetmelik ba¤lam›nda yasal
dayana¤›n zorunlu oldu¤u unutulmamas› gereken önemli
bir detayd›r.
Bu projede bahse konu olan kütüphaneler aras› iﬂbirli¤inin
hayata geçirilmiﬂ olmas› yerel bazda fayda sa¤land›¤›n› gözler
önüne sermiﬂtir. Sa¤l›kl› ve ilkeli koﬂullarda yürütülebilecek
iﬂbirli¤inin kütüphanecilik alan›nda devam eden bir yerel
proje olarak hayata geçirildi¤inin kan›t›n› ortaya koymaktad›r.
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