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Öz
Kad›köy Belediyesi, kütüphaneleri bir ﬂehrin belle¤i ve adeta
bir toplumsal sorumluluk projesi olarak görmüﬂ ve ilk
kütüphanesini 1996 y›l›nda açm›ﬂt›r. Zamanla artan yo¤un
talep do¤rultusunda buna yenileri de eklenmiﬂ ve günümüzde
yedi adet kütüphaneye eriﬂilmiﬂtir. Bu yaz› da Kad›köy
Belediyesi kütüphane politikas›n›n çerçevesini çizerken yedi
kütüphane örne¤i üzerinden bir dizi de¤erlendirmelerde
bulunulmaktad›r.
Anahtar Kelimeler: Kad›köy Belediyesi, kütüphane politikas›,
ihtisas kütüphanesi, kullan›c› profili.
Kad›köy Belediyesi’nin Mevcut Kütüphaneleri ve
Hizmetleri
Kad›köy Belediyesi kütüphaneleri sadece kitap koleksiyonlar›n›
bar›nd›ran, bilgi edinme alanlar› olmas› d›ﬂ›nda cazip bir
kültür, e¤lence ve hatta bilim merkezi konumuyla daha geniﬂ
kitlelere seslenen bir yap›ya kavuﬂma amac› gütmektedir.
Kütüphaneleri kitaplar›n y›¤›ld›¤› bir yer olmaktan ç›karan
bu yap›lanma modeli esas al›narak Kad›köy Belediyesi
taraf›ndan ilk kurulan kütüphane, 1996 y›l›nda Kemal Tahir
Halk Kütüphanesi’dir. Kad›köy halk›n›n ba¤›ﬂlar› ile kurulmuﬂ
olan bu kütüphane de yay›n seçiminde ilk dönemlerde ba¤›ﬂ
yöntemiyle koleksiyonlar oluﬂturulduysa da ﬂu an kullan›c›lar›n
talepleri do¤rultusunda kitap sat›n al›nmas› politikas›
güdülmektedir. Yaklaﬂ›k 15 bin kitapl›k koleksiyonuna ek
olarak 1960-1980 y›llar› aras›ndaki muhtelif gazetelerin arﬂivine
637

de ev sahipli¤i yapmaktad›r. Kütüphaneye her gün 7 adet
gazete ve her ay 5 adet süreli yay›n al›nmaktad›r. Ayr›ca
Kad›köy Belediyesi’ndeki neredeyse tüm kütüphanelerde
kullan›c›lara tahsis edilmiﬂ bilgisayarlardan araﬂt›rma amaçl›
istifade etmekte ve ayr›ca Wireless ba¤lant›s›ndan kendi
bilgisayar› ile internete ücretsiz ba¤lanabilmektedir.
Kütüphaneye üye olan okurlar›m›za 3 adet kitap 15 günlü¤üne
ödünç verilmektedir. Kemal Tahir Halk Kütüphanesi,
kullan›c›lar›n› genellikle lise ve üniversite ö¤rencileri olmakla
birlikte süreli yay›nlar›m›z› takip eden 55 yaﬂ üstü bir gurubun
da say›s› az›msanamayacak ölçüdedir. Bunun d›ﬂ›nda
kütüphaneden etüt merkezi olarak da istifade edilmektedir.
Özellikle Kad›köy genelinde dezavantajl› ailelerin çocuklar›na
e¤itimlerinde yard›mc› olmak ad›na; 8-13 yaﬂ aral›¤›ndaki
ö¤rencilere birebir etüt hizmeti her biri kendi alan›nda
ihtisas›n› yapm›ﬂ ö¤retmenlerimiz taraf›ndan verilmektedir.
Kütüphaneyi kullanan ö¤renci üyeleri ve Çocuk Etüt Merkezi
ö¤rencileri ile birlikte Kütüphane Haftas›’nda atölye, drama
çal›ﬂmalar›, söyleﬂi, masal anlatma etkinlikleri, d›ﬂ mekânda
yürüyüﬂler, takas kütüphanesi etkinlikleri gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Söz edilmesi gereken bir di¤er birim de Muhtar Özkaya Halk
Kütüphanesi’dir. Muhtar Özkaya adl› bir hay›rsever vatandaﬂ›n
katk›lar›yla 1965 y›l›nda Kültür Bakanl›¤› bünyesinde kurulan
bu kütüphane, 2006 y›l›nda Kad›köy Belediyesi’ne devri
gerçekleﬂtirilmiﬂ ve 2008 y›l›nda belediye bünyesinde hizmet
vermeye baﬂlam›ﬂt›r. Kütüphane devredilmeden önce, Kültür
Bakanl›¤›’ndan Kad›köy Belediyesi’ne ilk önce eleman deste¤i
için yaz›ﬂmalar yap›lm›ﬂ, 2005 y›l›nda Kad›köy Belediyesi
taraf›ndan kütüphane iki uzman görevli istihdam edilmiﬂ ve
bu personelle birlikte kütüphanede say›m, düﬂüm, devirteslim iﬂlemleri h›zl› bir ﬂekilde nihayetlendirilmiﬂtir. Ancak
Bakanl›k döneminde kütüphane verileri eski usul kart
kataloglama sisteminin olmas› önemli bir engel teﬂkil
etmekteydi. Nitekim belediyeye geçiﬂ sa¤land›ktan hemen
sonra kitap kay›tlar› (kataloglama),süreli yay›n, kitap d›ﬂ›
materyallerin kay›tlar›, üyelik, ödünç-iade iﬂlemleri vs.
YORDAM yaz›l›m› sayesinde dijital ortama aktar›lm›ﬂt›r1.
Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi Edebiyat, tarih, co¤rafya,
toplum bilimleri gibi muhtelif alanlar d›ﬂ›nda 262 adet Muhtar
Özkaya ba¤›ﬂ› olan dili Osmanl› Türkçesi ile yaz›lm›ﬂ Nadir
eserlerin yer ald›¤› toplamda 21 binden fazla kitaba sahiptir.
1 Kütüphanelerinin katalog taramas› Kad›köy Belediyesi portal›ndan (www.kadikoy.bel.tr) Online Kütüphane
bölümünden yap›labilmektedir.
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2007 y›l›nda kurulan Caddebostan Kültür Sanat Merkezi
bünyesinde hizmete aç›lan Sanat Kütüphanesi, yaklaﬂ›k 4500
kitapl›k koleksiyonuyla farkl› kültürden kitapsevere ev
sahipli¤i yapmaktad›r. Sanat kütüphanesi olarak geçmesi
dolay›s›yla Sanat baﬂl›¤› alt›nda çok geniﬂ bir arﬂivimiz olup,
di¤er konularda da yap›tlar›m›z mevcuttur. 2007 y›l›ndan
beri kütüphane hizmeti veren CKM Sanat Kütüphanesi,
yay›nevleri ile iﬂ birli¤i içerisinde yazarlarla söyleﬂi ve imza
günleri d›ﬂ›nda, güncel toplumsal konulara de¤inen seminer,
paneller ve film gösterimlerinin düzenlendi¤i bir etkinlik
merkezi iﬂlevindedir. Buna ek olarak ayda iki kez Prof. Dr.
Ayﬂe Didem USLU taraf›ndan yönetilen Okuma Atölyesi CKM
Sanat Kütüphanesi’nde düzenlenmektedir.
Gerçekten de Kad›köy Belediyesi kendi kütüphane politikas›n›
belirlerken, yerelin ihtiyaçlar›n› esas almak suretiyle farkl›
konsepte yeni kütüphaneler kurma yoluna gitmiﬂtir. Mesela,
2011 y›l›nda Engelli Dan›ﬂma Merkezi'ne ba¤l› olarak kurulan
Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi de bunlardan biridir.
Görme engelli vatandaﬂlar›n kitap okuma ihtiyac›n› karﬂ›lamak
ad›na kurulan bu kütüphane, sadece Kad›köy yereline de¤il
tüm yurt geneline hizmet vermektedir. Sadece 2016 y›l› nisan
ay› itibariyle kütüphanemizden tüm yurt genelinde 275 görme
engelli vatandaﬂ faydalanm›ﬂt›r. Sesli ve metin formatta
oluﬂturulan kitaplar›m›z›, kullan›c›lar›m›z; baﬂta bilgisayar
olmak üzere birçok elektronik cihazda kullanabilmektedir.
Sitemizde ﬂu anda 772 adet metin, 935 adet sesli olmak üzere
toplam 1710 adet kitap bulunmaktad›r. ﬁu ana kadar toplam
574 gönüllü okuyucumuz kütüphanemizde kitap seslendirmesi
yapm›ﬂt›r. Üniversitelerin ''Topluma Hizmet ''dersi kapsam›nda
birçok ö¤renci kütüphanemizde okuma ve tarama grubu
olarak gönüllü faaliyetlerde çal›ﬂmalar yürütmektedir.
Kad›köy Belediyesi Görme Engelliler Kütüphanesi’nde, az
görenler için mürekkep bask›l› metinlerin büyütülmesi, kitap
okuma makinesi ile kitaplar›n mekanik ses format›na
dönüﬂtürülmesi, görme engellilere yönelik temel düzey
bilgisayar e¤itimi gibi hizmetler de verilmektedir. 2011 y›l›nda
baﬂlat›lan 'Yazarlar›n Sesinden' projesi ile yazarlar›n kitaplar›
vas›tas›yla okurlar› ile kurduklar› iliﬂkiyi kendi eserlerini
seslendirmeleri ile görme engelli dinleyicilerle de
kurabilmelerine yard›mc› olmak hedeflenmiﬂ. Bu güne kadar,
aralar›nda Bedri Baykam, Hakan Yel, Ayfer Tunç, Hakan
Günday gibi isimlerin de yer ald›¤› 35 yazar›n seslendirmesi
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bulunmaktad›r. Kütüphane çal›ﬂanlar› yeni yazarlar›n da
projeye deste¤i ile bu say›n›n artmas›n› hedeflemektedirler.
Kad›köy’de yaﬂayan her dört bireyden birinin çocuk olmas›
ve bu kitlenin kitap okuma ihtiyac›na yönelik olarak Kad›köy
Belediyesi, 2014 y›l›nda Kitap Okuyan Çocuklar Projesi
bünyesinde ‹nteraktif Çocuk Kütüphanesi hizmete açm›ﬂt›r.
Türkiye'nin ve Kad›köy'ün ilk ‹nteraktif Çocuk Kütüphanesi
olan birimde, çocuklara kitap okuma al›ﬂkanl›¤›n› erken yaﬂta
kazand›rma düsturuyla bir araya getirilen kitaplar›n yan› s›ra
ahﬂap oyuncaklar, deneyler, duyu havuzlardan da e¤itim
amaçl› (Kitap Okuma ve Canland›rma, Drama Çal›ﬂmas›,
Deney Ebeveyn ve Çocuk ‹liﬂkisine Yönelik Seminer ve
E¤itimler, El Faaliyetleri ve Kolâj Çal›ﬂmas›, Kukla Gösterisi,
ﬁark› ve Oyun Etkinlikleri) istifade edilmektedir. Buna ek
olarak Kad›köy Belediyesi’nde çal›ﬂan pedagoglar eﬂli¤inde
interaktif kütüphaneden yararlanan çocuklar›n ailelerine
bilgilendirme amaçl› seminerler de düzenlenmektedir.
100 y›l› aﬂk›n bir tarihe sahip olan Kad›köy Belediyesi’nin
eski baﬂkanl›k binas›, Mart 2014’te Tarih, Edebiyat ve Sanat
alanlar›n› ihtiva eden bir ihtisas kütüphanesi olarak halka
aç›lm›ﬂt›r. K›sa ad›yla TESAK olarak an›lan Tarih, Edebiyat
ve Sanat Kütüphanesi, Üçüncü Cumhurbaﬂkan› Celal Bayar’›n
k›z› Dr. Nilüfer Gürsoy ile birlikte Prof. Dr. Mete Tunçay,
Melih Cevdet Anday, Prof. Dr. Sencer Divitçio¤lu gibi
Türkiye’deki kendi alan›nda isim yapm›ﬂ birçok kiﬂinin
ba¤›ﬂ›yla meydana getirilmiﬂtir. Genel koordinatörlü¤ünü
Prof. Dr. ‹lber Ortayl› ve Dr. Murat Kato¤lu’nun üstlendi¤i
kütüphane, tarih, edebiyat ve sanat alanlar›nda yaklaﬂ›k 60
bin adetlik kitap koleksiyonu d›ﬂ›nda, süreli yay›n, Kad›köy
ile ilgili görsel materyal, Klasik Müzik CD’den oluﬂturulan
bir arﬂive de sahiptir. Ayr›ca TESAK, akademik içerikli
kütüphane hizmeti vermenin yan›nda genel koordinatörlerin
tertipledi¤i bilimsel toplant›, konferans, sempozyum, seminer
ve sergiler gibi nitelikli kültürel etkinliklerin de icra edildi¤i
bir kültür merkezi olarak geniﬂ kitlelere hizmet vermektedir.
Bütün bunlar d›ﬂ›nda Kad›köy Belediyesi, kütüphane ve
kütüphanecili¤e verdi¤i önemi Türkiye genelinde 52 y›ld›r
kutlanan Kütüphane Haftas›’na hat›r› say›l›r destek vererek
kutlamaktad›r. Kad›köy Belediyesi, neredeyse her Kütüphane
Haftas›’nda özellikle ilçe halk›nda fark›ndal›k yaratmak
amac›yla paneller, söyleﬂiler, sokak yürüyüﬂleri, kitap takas
etkinlikleri düzenlemekle kalmam›ﬂ, TKD’nin yürüttü¤ü 81
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ilde okuma etkinli¤ine ‘oku-yorum’ slogan›yla Kad›köy
Belediyesi kütüphaneleri olarak iﬂtirak edilmiﬂtir. 52. Kütüphane
Haftas›’n› ve önceki y›llarda haz›rlad›¤›m›z kutlama programlar›
ile tüm haftaya yayarak yurt içi ve yurt d›ﬂ›ndan gelen
konuklar›m›zla, okurlar›m›zla ve Kad›köy halk› ile birlikte
kutlanm›ﬂt›r.
Kütüphane Politikas› Oluﬂturma Ad›na ‹lk Ad›m:
Kütüphane Haftas› Çal›ﬂtay›
Bu y›l TKD’nin “Çokkültürlülük ve Kütüphane” temas›yla
yürüttü¤ü kutlama kapsam›nda Kad›köy Belediyesi
Kütüphaneleri taraf›ndan, Fransa Milli Kütüphanesi'nde Türkçe
Yay›nlar sorumlusu olarak görev yapan Sara Yontan ve
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Alman Dili ve
Edebiyat› Bölümü ö¤retim üyesi Prof. Dr. Onur Bilge Kula’y›
ortaklaﬂa icra edilecek panelde tebli¤ sunmalar› üzere davet
edilmiﬂtir.
‹stisnai olarak Sara Yontan Han›m, “Fransa’da Ulusal, Üniversite
ve Yerel Kütüphanelerde Çok Kültürlülük” adl› tebli¤ini
sunmakla yetinmeyerek, Kad›köy Belediyesi’nin gelece¤e
dair kütüphane stratejilerini belirleyece¤i çal›ﬂtaya kat›lma
inceli¤ini de göstermiﬂtir. Sara Yontan d›ﬂ›nda mevzu bahis
çal›ﬂtaya Türk Kütüphaneciler Derne¤i ‹stanbul ﬁube Baﬂkan›
Mustafa Özyürek, Kad›köy Belediyesi Baﬂkan Yard›mc›s›
Onur Temurlenk ve Kültür ve Sosyal ‹ﬂler Müdür Prof. Dr.
Simten Gündeﬂ ve kütüphane sorumlular› kat›l›m›
gerçekleﬂmiﬂtir. Kad›köy Belediyesi’nin kütüphane stratejileri
ve projelerinin ana hatlar›n›n belirlendi¤i çal›ﬂtay da Sara
Yontan'›n görev yapt›¤› kütüphanedeki çal›ﬂmalar›, Fransa'da
Halk ve Çocuk Kütüphaneleri’nin verdi¤i hizmetler, halk›n
beklentileri ve duyarl›l›¤› hakk›ndaki görüﬂleri al›nm›ﬂ ve
buna karﬂ›l›k olarak da Kad›köy Belediyesi kütüphanelerinin
hizmetleri hakk›nda ayr›nt›l› olarak Sara Yontan bilgilendirilmiﬂtir.
Çal›ﬂtay sonunda Kad›köy Belediyesi olarak halk›m›za daha
kaliteli ve etkin kütüphane hizmeti verebilmek ad›na orta
ve uzun vadede uygulanabilecek stratejik bir plan belirlenmiﬂtir.
• 21 Mahalleye 21 Çocuk Kütüphanesi Projesi:
Üç mahalle (Bostanc›, Ac›badem, Sahray›cedit )
pilot bölge seçildi. Seçilen pilot bölgelerde mekânsal
çal›ﬂmalar yap›l›p halk›n ihtiyaçlar›n›, beklentilerini
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ortaya ç›kar›lmas› için baﬂta mahalle muhtarlar›
olmak üzere yerel dinamiklerle ile karﬂ›l›kl› görüﬂ
al›ﬂveriﬂinde bulunulmuﬂtur. Süreç halen devam
etmektedir.
• 03-05 yaﬂ aras› çocuklar için Oyuncak
Kütüphanesi: Okul öncesi çocuklara kütüphane
kullan›m›, kütüphane kültürü alg›s›n› edindirmek
için oyuncak kütüphanelerinin aç›lmas› gündemde
bulunmaktad›r.
• Merkezi Halk Kütüphanesi Projesi: Mevcut
kütüphanelerin yükünü azaltmak ve yerelde artan
kütüphane ihtiyac›na paralel olarak merkezi bir
halk kütüphanesinin aç›lmas›na karar verilmiﬂtir
(Kütüphaneler aras› bilgi a¤›n›n oluﬂturulmas›).Yerel
yöneticilerin, kütüphane çal›ﬂanlar›n›n, okurlar›n
ve yerel halk›n ortak varacaklar› karar ile Kad›köy
ilçesinde ''nas›l bir kütüphane istiyoruz'' dikkate
al›narak proje hayata geçirilecektir. Gerçekten de
konum olarak Kad›köy, hem Avrupa hem de Asya
yakas›n› birbirine ba¤lamas› hasebiyle kütüphaneye
tahsis edilecek binan›n ulaﬂ›m› kolay bir bölgede
olmas›, iç ve d›ﬂ dizayn›n›n ilgi çekici, merak
uyand›r›c›, güncel kitap al›m›n›n sürekli yap›ld›¤›,
engelli vatandaﬂlar›n her türlü hizmete rahatla
ulaﬂabilece¤i, konforlu okuma salonu, bilgisayar
odas›, sesli çal›ﬂma odas›, sinema salonu,çok amaçl›
salon,arﬂivi,çay-kahve içmek isteyenler için Cafe
vs. tüm özellikleri detayl›ca düﬂünülmektedir.
Gelece¤in Kütüphane Anlay›ﬂ›n›n Oluﬂturulmas›
• E-kitap hizmetinin birimlerde verilmesi: Kad›köy
Belediyesi bünyesinde farkl› kütüphane
konseptlerine uyan bir veritaban›n sat›n al›nmas›.
Hizmet vermeye devam eden kütüphaneler için
de kendi konseptlerine uygun veri tabanlar›n›n
al›m karar› verildi.(tarih, edebiyat, sanat vs.)
• Gelece¤in “Yaﬂayan Kütüphaneleri”: Gelece¤in
kütüphaneleri sadece kitap koleksiyonlar›n›
bar›nd›ran, bilgi edinme alanlar› olmas› d›ﬂ›nda
cazip bir kültür, e¤lence ve hatta bilim merkezi
konumuyla daha geniﬂ kitlelere seslenen bir yap›ya
kavuﬂturulmas›. Gelece¤in yaﬂayan kütüphaneleri
yazar-sanatç›- ressam buluﬂmalar›yla daha geniﬂ
kitlelerin bir araya getiren önemli etkinlik merkezi
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de olmaya adayd›r. Kütüphane bünyesinde
gerçekleﬂtirilen söyleﬂiler, paneller, seminerler,
aç›lan sergiler kütüphanelerin fark›ndal›¤›n› bir kat
daha artt›rmaktad›r. Dinlemeye gelen okur mutlaka
kütüphaneye de bir göz atmakta, hangi kitaplar
var, hizmetler neler incelemektedir. Etkinlik
sonras›nda kat›l›mc› say›s›na göre en az 15-20
okurun üyelik iﬂlemi yap›lmaktad›r. Kendi edindi¤i
bilgileri de mutlaka çevresine aktarmaktad›r.
• Tematik Kütüphane: Tematik kütüphaneler; belli
bir alanda hizmet veren kütüphanelerdir. Okurlar
ilgi alanlar›na göre hizmet veren kütüphanelerden
yaralanmak isteyebilirler. Kad›köy Belediyesi
bünyesinde tematik kütüphanelerinde aç›lmas›
yönünde planlamalara baﬂlanm›ﬂt›r. Örnek:
Ressamlar ve resim kütüphanesi, karikatür
kütüphanesi, kad›nlara yönelik kütüphane, önemli
kiﬂilerin yazd›klar› mektup kütüphanesi vs.
Sonuç
Kad›köy Belediyesi, 1996 y›l›nda ilk kütüphaneyi hizmete
açmakla halk›n kütüphane hizmetleri hakk›nda ilk bilinci
oluﬂturmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Devam›nda kapanma aﬂamas›na
gelen Kültür Bakanl›¤›'ndan devredilen bir kütüphaneye
sahip ç›kmas›, hizmet verir hale getirmesi ve akabinde yeni
aç›lan kütüphaneler ile yerelde halk›n iste¤i do¤rultusunda
kütüphane hizmetlerinin önemini kurum olarak önce kendine,
çal›ﬂanlar›na ve sonra halk›na ispatlam›ﬂt›r. Halktan gelen
talepler do¤rultusunda hizmet veren kütüphanelerin yan›nda
yeni projeleri de hayata geçirme karar› alm›ﬂt›r.
Bu y›l; 21 Mahalleye 21 Kütüphane projesi ile kütüphane
hizmetlerini ilçe bünyesinde yaﬂayan halk›na ve yaﬂamayan
günlük ziyarette bulunan herkese eﬂit hizmet kaidesi ile
vermeye devam edecektir. Yak›n zamanda aç›lacak olan
Karikatür Evi ve 19 May›s Kültür Merkezi bünyesinde yeni
kütüphaneleri de hizmete açacakt›r.
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