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Öz
Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan
kütüphaneler, kitap ve kütüphaneleri aktif yaﬂam›m›z›n içine
alarak, okumay› teﬂvik etmek, geçerli, do¤ru ve güvenilir
bilgiye ulaﬂ›m› sa¤lamay› hedefleyen çal›ﬂmalar yürütmektedir.
Bu amaçla; halk›m›za okuma al›ﬂkanl›¤› kazand›rmak ve
kütüphane kültürüne fark›ndal›k yaratmak, akademik
baﬂar›lar›na katk›da bulunmak, araﬂt›rma teknikleri ve bilgi
okuryazarl›¤› konusunda bilinçlendirmek amac›yla
anaokullar›, ilkokul-ortaokul-lise ö¤rencileri, veliler ve
ö¤retmenlere yönelik Kütüphane Oryantasyon Program›
düzenlenmektedir. Düzenlenen program kapsam›nda her
grubun rutin aral›klarla kütüphaneye gelmesi sa¤lanarak
kütüphane kullan›m al›ﬂkanl›¤›n›n art›r›lmas› ve kütüphane
kültürü edindirilmesi hedeflenmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: Kütüphane etkinlikleri, okuma
etkinlikleri, yarat›c› okuma etkinlikleri
Giriﬂ
Kütüphaneler, toplumun bilgi edinme ihtiyac›n› karﬂ›layan,
kiﬂilere e¤itim ve ö¤retim alan›nda kendini geliﬂtirme imkan›
veren, bilgiyi düzenleyip koruyarak hizmete sunan mekanlar
olman›n yan› s›ra, okuma becerisini geliﬂtirmiﬂ araﬂt›rmac›,
sorgulayan ve eleﬂtiren okuyucu kitlesi oluﬂturmak konusunda
da önemli görevler üstenir (Y›lmaz, 2013, s. 59-62). Yaﬂam
boyu e¤itim merkezleri olarak da nitelendirilen halk
kütüphanelerinin, günümüz teknolojik geliﬂmeleri ve toplumsal
de¤iﬂimin sonucu olarak kullan›c› say›s›n› art›rmak ve
mevcudiyetlerini devam ettirmek amac›yla ça¤daﬂ bilgi
toplumuna uyum sa¤layacak stratejiler ve sosyal politikalar
616

geliﬂtirme ihtiyac› do¤muﬂtur. Hedef kitlenin ilgisini canl›
tutarak, ihtiyaç ve taleplerin do¤ru analiz edilerek hizmete
yans›t›lmas›, okuyucu ile aktif etkileﬂim içinde özgün ve aktif
projelerin hayata geçirilmesi ile kütüphanelerin cazibe
merkezleri haline gelmesi mümkündür. Tüketerek üretilen
tek eylemin kitap okumak oldu¤u bilinciyle okuma kültürünün
yayg›nlaﬂmas›, kiﬂilerin okuma-kitap seçme ve kütüphaneleri
kullanma haklar›n›n bilincine varmas› toplumsal geliﬂimi
sa¤layacak en önemli unsurlard›r (Campbell, 1988, s. 5-12).
Kütüphaneler hiç kuﬂkusuz, içinde bulundu¤u toplumun en
önemli kültürel ve sosyal merkezlerinden biridir. Halk
kütüphanelerinde düzenlenecek kulüp çal›ﬂmalar›, okuma
günleri, atölye çal›ﬂmalar›, sergi, konferans ve seminerler,
film gösterimleri sosyal ve kültürel etkinliklere örnek verilebilir
(IFLA, 1987, s. 25-26).
Bu çal›ﬂmada Beylikdüzü Belediyesi Kültür ve Sosyal ‹ﬂler
Müdürlü¤ü bünyesinde bulunan halk kütüphanelerinin verdi¤i
kütüphanecilik hizmetleri ve etkin kütüphane kullan›m›
amac›yla sürdürülen okumay› teﬂvik etkinlikleri ele al›nacakt›r.
Uygulamaya konulan Kütüphane Oryantasyon Program› ile
kütüphanelerin sadece kitap ödünç verilen sessizce kitap
okunan mekanlar de¤il, e¤lenerek ö¤renilen, araﬂt›rma ve
keﬂfetmenin tad›na vararak nitelikli zamanlar geçirilen, bilgi
edinmenin yan› s›ra dostluklar da edinilen yaﬂayan mekanlar
oldu¤u vurgusu yap›larak aktif ve dinamik kütüphane kullan›c›
kitlesi yarat›lmas› hedeflenmiﬂtir. Kullan›c›lar›n okuma
becerilerinin art›r›lmas› yönünde uygulamaya konulan
programda, kullan›c›lar›n okuma zekas›n› geliﬂtirmek amac›yla
kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. “Okuma
Zekas›; okuma al›ﬂkanl›¤› kazanm›ﬂ kiﬂilerin okuma sevdalar›n›, okuma düzeylerini gösterir” (Yaylamaz, 2009, s. 26).
Kiﬂileri okumaya motive etmek, okuma dillerini keﬂfetmelerine
yard›mc› olmak, do¤ru kitap seçimi yapmak konusunda
bilgilendirmek ve okuma zekas›n› geliﬂtirmek
ad›na çal›ﬂmalar yürütülmektedir (Yaylamaz, 2009, s. 53).
Öncelikle mevcut kütüphane kullan›c›lar› davran›ﬂlar› analiz
edilerek araﬂt›r›lma yoluna gidilmiﬂtir. Buna göre; kütüphane
kullan›m› tercihinin internet kafe kullan›m›na oranla az
oldu¤u gözlemlenmiﬂtir. Bilimsel dayana¤› olmayan web
kaynaklar›ndan al›nan bilgilerin gereksiz bilgi kirlili¤ine sebep
oldu¤u ve ö¤rencilerin güvenli¤ini tehlikeye atacak unsurlar›n
ortaya ç›kt›¤› belirlenmiﬂtir. Kütüphanemizde verilen hizmetler
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esnas›nda gözlemlenen kullan›c› sorunlar› de¤erlendirildi¤inde;
bilgisayar kullanmay› bilmeyen ya da bilgisayar› sadece oyun
ve sosyal paylaﬂ›m sitelerine giriﬂ amaçl› kullanan, neyi
nereden araﬂt›raca¤›n› bilmekte zorlanan, kitap seçme ve
okuma türünü belirlemede deneyimsiz olan, dan›ﬂma
kaynaklar›ndan yararlanmas›n› bilemeyen, kitaplar› tahrip
etmekten çekinmeyen, kitab›n iade süresini geciktiren hatta
iade etmeyen bir okuyucu profili ile karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r.
Söz konusu programda mevcut sorunlar› ortadan kald›rabilmek, kitap ekseninde buluﬂmalar› sa¤lanan kat›l›mc›lara
okumay› sevdirmek, okuma al›ﬂkanl›¤›n› art›rmak ve kütüphane
kültürü edindirmek amaçlam›ﬂt›r. Kütüphane Oryantasyon
Program›n›n içeri¤i; Kütüphane Tan›t›m Sunumlar›, Yarat›c›
Okuma Atölyeleri, Ayraç/Kitap Tasar›m Atölyeleri, Temal›
Kitap Etkinlikleri, Kültürel Gezi Programlar›, Toplu Okuma
Saatleri, Masal Saatleri, Araﬂt›rma Teknikleri ve Bilgi
Okuryazarl›¤› Seminerleri gibi farkl› konu baﬂl›klar›n›
içermektedir. Uygulaman›n en önemli özelli¤i yap›lan
etkinliklerin hedef kitlenin yap›s›na, yaﬂ grubuna uygun
nitelikte haz›rlanmas› ve rutin olarak belirli aral›klarla
düzenlenmesi ile kütüphanelerin sosyal yaﬂam›n bir parças›
haline gelerek okuma ve kütüphane kullanma eyleminin
kiﬂisel al›ﬂkanl›klar aras›nda üst s›ralarda yer almas›n›
sa¤lamas›d›r.
Bu bildirinin Haz›rl›k Süreci ve Yürütülen Çal›ﬂmalar
bölümünde projenin kapsam› ve detaylar›n›n belirlenmesi
konular›na de¤inilecektir. Plan›n Uygulama Süreci bölümünde
yap›lmas› planlanan etkinlik ve faaliyetlerin neler oldu¤u ile
sürecin evreleri ele al›nacakt›r. Çal›ﬂman›n De¤erlendirme
ve Sonuç Analizi k›sm›nda ise program›n kat›l›mc› gruplar›
üzerine etkisi ve sonuçlar› de¤erlendirilecektir.
Haz›rl›k Süreci ve Yürütülen Çal›ﬂmalar
“Bireyin, bir gereksinim ve zevk kayna¤› olarak alg›lamas›
sonucu, okuma eylemini yaﬂam boyu sürekli ve düzenli bir
biçimde eleﬂtirici/irdeleyici bir niteliktegerçekleﬂtirmesi”
(Y›lmaz, 1993, s. 30) olarak tan›mlayabilece¤imiz “okuma
al›ﬂkanl›¤›” bilgi ça¤›nda yaﬂayan bireylerin kiﬂisel geliﬂimi
ve toplumun kültürel altyap›s›n›n oluﬂumunda önemli bir
yer tutmaktad›r. Okuma al›ﬂkanl›¤›n›n bir yaﬂam biçimi olarak
alg›lanmas› için kütüphaneler etkin ve aktif projeler ile ilgiyi
canl› tutacak yeni yaklaﬂ›mlar içinde bulunmal›d›r. “Yaﬂayan
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ve geliﬂen bir kütüphane sürekli olarak yeni okuyucular›
özellikle de genç okuyucular› çekmelidir” (Bamberger, 1990,
s. 50). Öncelikle söz konusu projenin ana fikri çerçevesinde
oluﬂturulan proje haz›rl›k dosyas›, kütüphaneleri aktif kullanan
ö¤retmenler, kütüphane kulübü üyeleri ile paylaﬂ›larak gelen
öneri talep ve görüﬂler de¤erlendirilmektedir. Ana hatlar›yla
oluﬂturulan Faaliyet Takvimi ve alt konu baﬂl›klar› olan tema
ve etkinlikler proje dosyas› haline getirilmiﬂtir. Kütüphanelerin
oldu¤u bölgelerde düzenli aral›klarla bölgesel bilgi paylaﬂ›m
noktalar› oluﬂturularak pazar araﬂt›rmalar› yap›lmakta, okuyucular›n ihtiyaçlar› dikkate al›narak hizmetler geliﬂtirilmektedir.
E¤itim ö¤retim y›l›n›n baﬂ›nda ilçedeki sivil toplum kuruluﬂlar›,
okul idarecileri, zümre baﬂkanlar›, Okul Aile Birli¤i üyeleri,
s›n›f ve okul temsilcileri ile yap›lan toplant›larda Kütüphane
Oryantasyon Program›n›n amac›, uygulama süreci, beklenti
ve sonuçlarla ilgili bilgilendirme yap›lmaktad›r. Bunun yan›
s›ra kütüphaneler ve verilen di¤er kütüphanecilik hizmetleri
ile ilgili olarak bilgi paylaﬂ›m›nda bulunulmaktad›r. Proje
dosyas› üzerinde gruplar›n özellikleri, talepleri do¤rultusunda
gerekli de¤iﬂiklikler yap›labilmekte hedef kitlenin istek ve
ihtiyaçlar› göz önünde bulundurularak gruba özgü faaliyetlerin
düzenlenmesine imkân tan›nmaktad›r. Bu noktada bireysel
ilgi alanlar›, müfredat konular›, ilgili kitlenin be¤enileri,
düzenlenecek etkinli¤in zaman› (örne¤in Engelliler Haftas›,
Orman Haftas›, Kütüphane Haftas› vb.) belirleyici unsurlar
olmaktad›r.
Düzenlenecek etkinliklerin mekân›, kat›l›m sa¤layacak grubun
yaﬂ grubuna, say›s›na, yap›lacak etkinli¤in türüne göre
de¤iﬂkenlik göstermektedir.
Uygulama mekânlar›; çocuk kütüphanesi, okul etkinlik alanlar›
ve s›n›flar, konferans salonlar›, aç›k alanlar, parklar, müze
ve sergi alanlar› olabilmektedir.
Her grubun kendine özel faaliyet takvimi ve etkinlik detaylar›
oluﬂturulduktan sonra otomasyon program›na girilen bu
veriler, kütüphane y›ll›k oryantasyon program›n›n genel
hatlar›n› ortaya koymaktad›r.
Kütüphane yönetimi, düzenlenecek etkinli¤in türü, mekân›
ve detaylar›n› de¤erlendirmeye alarak gereken e¤itim materyali,
teknik araç gereç ve donan›m› gibi ihtiyaçlar› belirlemekte
ve teminini sa¤lamaktad›r.
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Etkinli¤in düzenlenece¤i mekân e¤er bir gezi program› ise
ilgili kurum ve kuruluﬂlar ile irtibata geçilerek rezervasyon
ve randevu iﬂlemleri gerçekleﬂtirilmektedir.
Beylikdüzü Belediyesi Kültür ve Sosyal ‹ﬂler Müdürlü¤ü
kütüphaneleri, y›l içinde ayr›ca talep eden di¤er gruplara da
rezervasyon imkân› sunarak yeni kat›l›mc›lar› programa dâhil
edebilmektedir. Gruplar; ö¤renci, yetiﬂkin, aile ve farkl›
meslek gruplar› ﬂeklinde çeﬂitlilik gösterebilmektedir. Bu
plan çerçevesinde kütüphaneler, sosyal buluﬂmalara, kültür
sanat faaliyetlerine olanak tan›yan mekânlar olarak da hizmete
sunulmuﬂ olmaktad›r.
Uygulama Süreci
Program kapsam›nda; her grubun, kütüphaneyi 5 seans
ﬂeklinde rutin ziyaret etmesi planlanm›ﬂt›r. Her seansta grup
düzeyine uygun farkl› etkinliklerin düzenlenmesi düﬂünülmüﬂtür. Grup temsilcisi ile yap›lan planlamalarda herhangi
bir konu seçilerek tematik etkinlikler düzenlenmektedir.
Müfredata uygun konularda sunum, kitap sergileri, drama
çal›ﬂmalar› yap›lmakta, belirli gün ve haftalara uygun nitelikte
okuma atölyeleri planlanmaktad›r.
• Tan›t›m
o Genel Kütüphane Tan›t›m Sunumunun ‹zlenmesi
o Üyelik Formlar›n›n Verilmesi,
o Yaﬂ Gruplar›na Uygun Yarat›c› Okuma Etkinlikleri
o Kütüphane Tan›t›m ve Etkinlik Broﬂürleri, Kalem,
Kitap Ayrac› Hediye Edilmesi
• Kütüphane Hizmetleri Uygulamalar›
o Okuma Saati
o Üyeliklerin Aktifleﬂtirilmesi
o Ödünç Kitap Alma
o Katalog Tarama
o Kitap Raflar›n›n ‹ncelenmesi
o Araﬂt›rma Teknikleri Uygulamal› Seminerler
Düzenlenmesi
• Atölye Çal›ﬂmalar›
o Kitap Ayrac› Tasar›m Atölyeleri
o Kiﬂisel Kitap Tasar›m›
o Resim-Boyama Etkinlikleri
o Origami
o Belirli Gün ve Haftalar Etkinlikleri
o Maket, Puzzle vb. E¤itici Oyun Programlar›
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• Kütüphane Etkinlikleri
o E¤itici Film ve Belgesel Gösterimleri
o Kitaplar›n ‹ade Edilmesi
o Spesifik Konu Araﬂt›rmalar› Yap›lmas›
o Kütüphane ve Bilgi Teknolojilerinin Kullan›m›
(‹nternet, Yaz›c› ve Fotokopi Hizmetleri)
o Veri Analizi, Al›nt›lama, Dipnot Ve Kaynak
Gösterme Metodlar› Çal›ﬂtay›
• Kütüphane Etkinlikleri
o Kitap Okuma ve Canland›rma
o Kitap Tahlil Çal›ﬂmalar›
o Yazar Araﬂt›rmas›
o Edebi Eser ‹ncelemeleri
o Müze ve Sergi Gezileri Düzenlenmesi
• Pekiﬂtirme Ve Edinimlerin De¤erlendirilmesi
o Kütüphane Oryantasyon Program›nda Kazan›lan
Edinimlerin Paylaﬂ›ld›¤› Söyleﬂilerin Yap›lmas›
o Edinilen Bilgileri Ölçme Amaçl› Boﬂluk Doldurmal›
Formlar›n Doldurulmas›
o Kat›l›m Belgelerinin Verilmesi
Yukar›da belirtilen bölümlerde alt baﬂl›klar grubun yaﬂ
grubuna göre ve talepler do¤rultusunda belirlenmektedir.
Örne¤in; üçüncü seanslarda anas›n›f› grubu ile boyama
etkinli¤i yap›l›rken ayn› seansta ortaokul ö¤rencileri ile üç
boyutlu maket etkinli¤i düzenlenmektedir.
Okul ö¤rencilerine s›n›f baz›nda düzenlenen etkinliklerin
yan› s›ra bir okula devam etmeyen küçük yaﬂtaki çocuklar
için aileleriyle kat›labilecekleri etkinlikler planlanmaktad›r.
Bu gruplar di¤er kat›l›mc› say›s›ndan daha az say›da ve süresi
daha k›sa olarak düzenlenmektedir. Küçük yaﬂtaki çocuklar›n
konsantrasyon süreleri dikkate al›narak planlanan anneçocuk okuma etkinlikleri, ebeveyn ve çocu¤un e¤lenceli ve
nitelikli zaman geçirmesinin yan› s›ra rol model olunmas›n›n
sa¤lanmas›yla çocuklara kitap sevgisinin aﬂ›lanmas› hedeflenmiﬂtir. Aile gruplar› etkinliklerinde ebeveynlere çocuklara
masal anlatma, uygun kitap seçimi, kitap okuma teknikleri
hakk›nda bilgiler verilmektedir.
Ayr›ca küçük yaﬂtaki çocuklar, kitap ödünç al›rken oyuncak
koleksiyonundan seçtikleri bir oyunca¤› da kitapla birlikte
ödünç alma imkan›na sahip olmaktad›r. Bu uygulamada,
küçük yaﬂta edinilen kütüphane kültürü ile kitaplardan zevk
alma al›ﬂkanl›¤›n›n geliﬂtirilmesi, kütüphane alg›s›n›n
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yerleﬂtirilmesiyle, kütüphane mekan›nda hoﬂ vakit geçirerek
mutlu ayr›lmalar›n› ve tekrar gelmeyi istemeleri amaçlanm›ﬂt›r.
Seanslar›n bitiminde kat›l›mc›lara, program›n pekiﬂtirilmesi
için kütüphanecilik kavramlar›n›n tan›m› ve özet bilgilerin
yer ald›¤›, soru formu ve yorumlar›n› yazabildikleri bir form
verilmektedir. Tüm seanslara kat›l›m sa¤layan gruplar›n
üyelerine kat›l›m belgesi verilmektedir.
De¤erlendirme ve Sonuç Analizi
Kütüphane Oryantasyon Program› sürecinde kütüphanelerin
iﬂleyiﬂi, kitaplar›n bas›m› ile ilgili bilgiler edinerek yazarlar›n,
yay›nevi, bas›mevi ve kütüphane çal›ﬂanlar›n›n emek ve
çal›ﬂmalar›n› yak›ndan gören kat›l›mc›lar›n, bilginin öneminin
bilincinde olarak kütüphanelere ve kitaplara verdikleri de¤erin
artt›¤›, davran›ﬂ ve söylemlerinde görülmektedir.
Bu etkinlik program› sayesinde, kütüphanelerin sadece e¤itimö¤renim döneminde de¤il, hayat›n her döneminde kullan›labilece¤i mesaj› verilerek yaﬂam boyu e¤itim felsefesi ile
kütüphane kullan›m al›ﬂkanl›¤› edinilmesi, kitaplara ve
kütüphanelere verilen de¤erin fark›na var›lmas› ile kütüphane
hizmetlerinden yararlanan kullan›c› say›s›nda da önemli art›ﬂ
gözlenmiﬂtir.
Elde edilen sonuçlara ve gelen olumlu tepkilere dayanarak
mevcut uygulanmakta olan Kütüphane Oryantasyon Program›’n›n geliﬂtirme ve yenileme çal›ﬂmalar› yürütülmelidir.
Okuma kültürü aﬂamal› bir süreçtir. ‹lk evrede okuma-yazma
becerisi kazan›l›r. Ard›ndan okuma-yazma becerisi ve okuma
al›ﬂkanl›¤› becerisi kazan›l›r. Kazan›lan bu becerileri eleﬂtirel
okuma becerisi ve evrensel okuryazarl›k becerisi izler (Sever,
2012, s. 24).
Kütüphane Oryantasyon Program›n› tamamlayan kat›l›mc›lar›n,
eleﬂtirel okuma becerisi ve evrensel okuryazarl›k becerisini
kazanma aﬂamas›na ulaﬂm›ﬂ olduklar› düﬂünülmektedir. Buna
göre tüm gruplardan farkl› karma halde süzülerek yeni gruplar
oluﬂturulmal› ve yazmaya istekli bireylere yönelik yarat›c›
yazarl›k atölyeleri, h›zl› okuma kurslar› düzenlenmesi yoluna
gidilerek planlamalar yap›lmal›d›r. Bu atölye ve kurslar
sonucunda oluﬂacak yeni eserlerin bas›m ve yay›nlanmas›na
destek olunarak güncel edebiyata ve literatüre katk› sa¤lanm›ﬂ
olacakt›r.
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Sonuç olarak; kütüphanede araﬂt›rma yapman›n e¤lenceli
yönlerini keﬂfeden, en do¤ru bilgiye en h›zl› ﬂekilde ulaﬂman›n
yöntemlerini deneyimleyerek ö¤renen kat›l›mc›lar, okuma
ve kütüphaneleri kullanma hakk›n›n fark›na vararak kütüphaneleri hayatlar›n›n bir parças› konumuna getirmektedirler.
Toplumun her kesiminin hoﬂça vakit geçirmesini sa¤layan
bu etkinliklerle, sosyal ve kültürel paylaﬂ›m mekan› haline
gelen kütüphaneler bireyler aras› iletiﬂimin pozitif anlamda
geliﬂmesi, insanlar›n fikirlerini oluﬂturma, ö¤renmeyi ö¤renme,
yarat›c› ve eleﬂtirici düﬂünme yeteneklerini geliﬂtirme anlam›nda
önemli bir rol üstlenmiﬂtir. Kütüphanelerin e¤itim, ö¤retim,
bilimsel araﬂt›rma ve serbest zaman faaliyetleri yap›labilen
sosyal ve kültürel yaﬂam merkezleri olarak toplumdaki yeri
ve önemine dikkat çekilmeli; bu anlamda alg› ve bilinç
düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmelidir. Bilgi Okuryazarl›¤›
Program› niteli¤i kazanan söz konusu oryantasyon program›,
sürdürülebilir kültürel projeler aras›nda önemli yer alacakt›r.
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