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Öz
“Türkiye’de Okuma Kültürü Haritas›” sonuçlar› (TÜ‹K, 2013)
Türkiye’de okuma oran›n›n y›lda 7,2 kitap ile sadece binde
bir oran›nda kald›¤›n› gösteriyor. Bursa özelindeki sonuçlara
bak›ld›¤›nda; bir y›l içinde okunan kitap say›s› 4,1-5,0 olarak
Türkiye ortalamas›n›n da alt›nda kal›yor. Bu sonuçlar›
do¤uran nedenler ulusal ve yerel düzeyde pek çok kurumu
ilgilendirir kuﬂkusuz. Ancak bu bildiride Belediyelerin okuma
kültürü çal›ﬂmalar›ndaki rolü Nilüfer Belediyesi Kütüphane
politikalar› ve uygulama örnekleri üzerinden ele al›nacakt›r.
Nilüfer Belediyesi’nin 2015-2019 stratejik plan›ndaki,
toplumsal geliﬂim amac›na hizmet eden hedeflerden biri
“Nilüfer’de kütüphane ve okuma kültürünün yayg›nlaﬂ›p
kent kültürü olarak içselleﬂmesine katk› sa¤layacak faaliyetler
gerçekleﬂtirmektir”.
Stratejik planlamada yer verilen bu hedefin hayata geçirilmesi
ancak bu hizmete inanan yönetim anlay›ﬂ› ile mümkün
olabilmektedir. Hizmetin vatandaﬂ›n al›ﬂkanl›klar›n›
dönüﬂtürecek denli nitelikli olabilmesi ise kurumsal alt yap›
ve uygulama yöntemlerine ba¤l›d›r.
Nilüfer Belediyesi kütüphanelerinin hizmet kapsamlar›,
sunulma ve sürdürülme yöntemleri 2007 y›l›ndan bu yana
Nilüfer Belediyesi’nce yürütülen kütüphane hizmeti deneyimi
ile yorumlanmaktad›r.
Mekânlar›n konforlu ve kullan›c› ihtiyaçlar›na göre inﬂa
edilmesi, koleksiyonun güncel tutulmas›, yazar ve okurun
bir araya gelebilece¤i etkinlikler yap›lmas›, farkl› yaﬂ ve
okuma ilgilerine yönelik atölyeler düzenlenmesi, dijital kaynak
eriﬂim seçenekleri sa¤lanmas›, okul-aile gibi sosyal alanlarda
proje/yar›ﬂmalarla okuma gündemleri yarat›lmas›,
dezavantajl› gruplar›n kütüphane hizmetlerine eriﬂiminin
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sa¤lanmas›, personelin genel ve özel alanlarda e¤itimlerinin
desteklenmesi, çal›ﬂma saatlerinin kullan›c›lar›n tümünün
faydalanmas›na imkân sa¤lamas› bu hizmet yorumundaki
öncelikleri oluﬂturmaktad›r.
Nilüfer Belediyesi, kütüphane hizmetlerine ay›rd›¤› kaynak
ve personelin önemli bölümünü saha çal›ﬂmalar›nda de¤erlendirmekte, okuyucuyu do¤rudan hizmete yönlendirmektedir.
Okul öncesi çocuklar ve engelliler için muhtarl›klardan
al›nan ev adreslerine yap›lan ziyaretler, çocuk ve gençler
için millî e¤itim arac›l›¤›yla okullar›na, hatta s›n›flar›na
yap›lan ziyaretler, yetiﬂkinler için ba¤l› olduklar› kurumlara,
derneklere, sendikalara, okuma gruplar›na yap›lan ziyaretler
okuyucu ile en etkin iletiﬂimin kuruldu¤u çal›ﬂmalar›
oluﬂturmaktad›r.
Kütüphaneyi tan›mak veya ilgili etkinli¤e kat›lmak isteyen
gruplar›n Nilüfer Belediyesi araçlar› ile ulaﬂ›mlar›n› organize
etmek, üzerinde kütüphanenin izini taﬂ›yan kitaplar› etkinlikler ba¤lam›nda arma¤an ederek okuyucunun kitapl›¤›n›
zenginleﬂtirmek de okuyucunun kütüphane ile olan iliﬂkisini
ve okuma ilgisini geliﬂtirmektedir.
2011 y›l›nda Türk Kütüphaneciler Derne¤i “En ‹yi Halkla
‹liﬂkiler Uygulayan Kütüphane Ödülü” ve 2014 y›l›nda Okul
Kütüphanecileri Derne¤i “Kütüphane ve Okuma Kültürüne
Katk› Ödülü”ne lay›k görülen Nilüfer Kütüphaneleri bu ödüllerini “Kütüphaneler yaﬂayan yerlerdir,” anlay›ﬂ›n› benimseyerek verdi¤i hizmete borçludur.
Bildirinin tam metninde Nilüfer Belediyesi Kütüphanelerinin
okuma al›ﬂkanl›¤›n› geliﬂtirmeye yönelik çal›ﬂmalar›n›n
dayanaklar›, materyal örnekleri, proje ç›kt›lar› ve say›sal
verileri ele al›nmaktad›r.
Anahtar Kelimeler: Nilüfer kütüphaneleri, okuma al›ﬂkanl›¤›,
saha çal›ﬂmas›.
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Giriﬂ
Kütüphane hizmetlerine yönelik görevler ve sorumluluklar
Belediye Kanunu’nun 77. Maddesinde yer almaktad›r. Ancak
kütüphane hizmetinin hangi politikayla ve ne tür standartlarla
yürütülece¤ine dair yasal düzenlemeler bulunmamaktad›r.
Bu durum kütüphane hizmetlerinin belediyeler taraf›ndan
yerine getirilmemesine veya farkl› yorumlarla yürütülmesine
neden olmaktad›r.
Türkiye’de ﬂehirleﬂme h›z›n›n artmas›, belediyelerin hizmet
önceliklerini de etkilemiﬂtir. Bursa ili ﬂehirleﬂme oran› da ve
y›ll›k nüfus art›ﬂ› da Türkiye ortalamas›n›n üzerindedir. TÜ‹K
2010 istatistiklerine göre kentlerde yaﬂayan nüfus oran› %76,2,
k›rsalda yaﬂayan nüfus oran› %23,74’tür (ﬁekil 1a). Bursa’da
%88,60 oran›nda kentte, %11,40 oran›nda köylerdedir (ﬁekil
1b).
Türkiye 2010

Bursa 2010
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ﬁekil 1a. TÜ‹K 2010-Türkiye’de
ﬂehirlerde yaﬂayan nüfus

ﬁehir

Köy

ﬁekil 1b. TÜ‹K 2010-Bursa ilinde
ﬂehirde yaﬂayan nüfus

Bu durum sosyal ve kültürel hizmet alanlar›nda, bireysel ve
toplumsal fark›ndal›klar›n, kentlilik bilincinin kazan›lmas›na
hizmet edecek çal›ﬂmalara duyulan ihtiyac› belirginleﬂtirmiﬂtir.
Kütüphane hizmetleri özelinde bu ihtiyaç, belediyelerin
vatandaﬂlar›na sundu¤u sosyal ve kültürel hizmet kapsam›n›n
ötesinde “okuma kültürü” çal›ﬂmalar›na odaklanma gere¤ine
iﬂaret etmektedir.
Okuma Kültürü Haritas›
Vatandaﬂlar›n okuma al›ﬂkanl›klar›n› ortaya koymay› hedefleyen
“Türkiye’de Okuma Kültürü Haritas›” (TÜ‹K, 2013) Adana,
A¤r›, Ankara, Antalya, Ayd›n, Bal›kesir, Bursa, Erzurum,
Gaziantep, Hatay, ‹stanbul, ‹zmir, Kastamonu, Kayseri,
K›r›kkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun,
ﬁanl›urfa, Tekirda¤, Trabzon, Van ve Zonguldak illerini
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kapsayan, 6.212 kiﬂi ile alan araﬂt›rmas› ile gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Araﬂt›rma Türkiye’de okuma oran›n›n y›lda 7,2 kitap oldu¤unu
göstermektedir. Bursa ilindeki oranlara bak›ld›¤›nda bir y›l
içinde okunan kitap say›s› 4,1-5,0 olarak Türkiye ortalamas›n›n
da alt›nda kalmaktad›r (ﬁekil 2).

ﬁekil 2. Türkiye’de Okuma Kültürü Haritas›” TÜ‹K, 2013 - Okuma Oranlar›

Halk kütüphanelerinin varl›¤› %77 oran›nda bilinmesine
ra¤men genellikle halk kütüphanelerinden yararlanma ihtiyac›
duyulmad›¤› belirtilmiﬂtir.
Halk kütüphanelerini kullanmama gerekçeleri ise ﬂöyle
s›ralanm›ﬂt›r:
• Kütüphane kullanma al›ﬂkanl›¤›m yok (%43,5)
• Okumay› sevmiyorum (%16,2)
• Bilgi ihtiyac›m› internetten karﬂ›l›yorum (%12,1)
• Kütüphaneyi sevmiyorum (%9,4)
• Di¤er kütüphanelerden yararlan›yorum (%6,2)
• Zaman›m yok (%4,1)
• Kütüphane uzak/yerini bilmiyorum/ kütüphane
yok (%4,6)
Ayn› araﬂt›rmada kitap okuyanlara iliﬂkin oranlar ise ﬂöyledir.
• Seçici ve düzenli okuyanlar (y›lda ortalama 14,5
kitap okuyor)
• 7-14 yaﬂ grubu bireyler (y›lda ortalama 12 kitap
okuyor)
• Kad›nlar (y›lda ortalama 7,3 kitap okuyor)
• Erkekler (y›lda ortalama 7,1 kitap okuyor)
• Bekârlar (y›lda ortalama 10,1 kitap okuyor)
• Yaﬂam›n›n büyük k›sm›n› büyükﬂehirde geçirenler
(y›lda ortalama 7,7 kitap okuyor)
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• Ayl›k 3.001-5.000 TL aras›nda geliri olanlar (y›lda
ortalama 10,9 kitap okuyor)
• 4 kiﬂilik aile bireyleri (y›lda ortalama 7,6 kitap
okuyor)
• Evinde internet ba¤lant›s› bulunanlar (y›lda ortalama
8,4 kitap okuyor)
• Ö¤renciler (y›lda ortalama 11,1 kitap okuyor)
Son olarak araﬂt›rmadaki boﬂ zamanlar›n nas›l de¤erlendirildi¤ine dair tercihlere bak›ld›¤›nda Bursa’da aile ile zaman
geçirme tercihi görülmektedir (ﬁekil 3).

ﬁekil 3. Türkiye’de Okuma Kültürü Haritas› (T. C. Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› 2014) – Boﬂ Zamanlar› De¤erlendirme Tercihleri

Kütüphane hizmeti sunarken, belediyelerin hizmet kapsamlar›n›
ve içeriklerini oluﬂturmada bu ve benzeri araﬂt›rmalar katk›
sa¤lar niteliktedir.
Nilüfer’de genç ve sosyo-kültürel düzeyi yüksek nüfusun
varl›¤› (TÜ‹K, 2013), belediyenin kütüphane hizmeti sunma
ihtiyac›n› ve beraberinde yararlanma oranlar›n› yükseltmiﬂtir.
Bu çal›ﬂmada, Bursa Nilüfer Belediyesi’nin kütüphane hizmeti
ve okuma al›ﬂkanl›¤› uygulama deneyimlerinden yola
ç›k›lm›ﬂt›r.
Kütüphane Yönetim Yaklaﬂ›m›
Belediye kütüphane hizmetlerinin stratejik planda yer almas›,
hedeflerinin, süreçlerinin, yönetmelik ve talimatlar›n›n belediye
meclisi kararlar› ile hayata geçirilmesi hizmetin kurumsallaﬂmas›
aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.
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Nilüfer Belediyesi’nde 2015-2019 Stratejik Plan›nda, Kütüphane
Müdürlü¤ü, S.H.3. TOPLUMSAL GEL‹ﬁ‹M amac›na hizmet
etmektedir. Kütüphane Müdürlü¤ü bu amaca ulaﬂmak üzere
belirlenen hedeflerden 9.“Nilüfer’de kütüphane ve okuma
kültürünün yayg›nlaﬂarak kent kültürü olmas›n› sa¤layacak
faaliyetler gerçekleﬂtirmek” olarak belediye meclisinin onay›n›
alm›ﬂt›r.
Belediye yönetim organizasyonunda, Kültür ve Sosyal ‹ﬂler
Müdürlü¤ü’ne ba¤l› olarak faaliyet gösteren Kütüphane
Hizmetleri Bürosu, 2014 y›l›nda Kütüphane Müdürlü¤ü
olmuﬂtur.
Nilüfer Belediyesi’nin ilçe genelinde kütüphane hizmeti 2007
y›l› sonunda baﬂlam›ﬂ, 2016 y›l› itibariyle 5 farkl› mahallede
devam etmektedir. Kütüphane mekânlar›n›n ikisi (Akk›l›ç
Kütüphanesi ve ﬁiir Kütüphanesi) merkez mahallelerde, ikisi
(Demirci Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi) merkeze uzak
mahallelerde/köylerde, biri merkeze yak›n (Üçevler
Kütüphanesi) mahallede konumlanm›ﬂt›r. Ayr›ca Kütüphane
Müdürlü¤ü’ne ba¤l› olan, ancak kütüphane hizmeti vermeden
dolayl› olarak ayn› kapsama hizmet eden Göl Yaz›evi
bulunmaktad›r.
Kütüphane hizmeti için belirlenen belediye binalar›, sonradan
kütüphane iﬂlevine uygun olarak düzenlemiﬂtir. Bu yap›lardan
Demirci Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi ve Göl Yaz›evi
restore edilmiﬂ yap›lard›r.
Kütüphane mekânlar›n›n iﬂleyiﬂi, çal›ﬂma günleri, saatleri
gibi konularda kamusal alandaki hizmet standartlar› d›ﬂ›nda,
vatandaﬂ›n ve mahallelerin ihtiyaçlar›na göre haftan›n yedi
günü ve akﬂam geç saatlere kadar düzenlenmiﬂtir. Yönetim
taraf›ndan bu düzenlemenin gerektirdi¤i personel ve ekipman
sa¤lanm›ﬂt›r. Kütüphane Müdürlü¤ü proje/etkinlik
yap›labilmesine ve bunlar›n sürdürülebilir olmas›na olanak
sa¤layacak bütçe kalemlerinin planlamada yer almas›n›
sa¤lam›ﬂt›r.
Kütüphane ve Okuma Al›ﬂkanl›¤›
“Okuma al›ﬂkanl›¤›” konusu ve bu al›ﬂkanl›¤›n günümüzdeki
durumu, ulusal ve/ya uluslararas› çok say›da politikayla,
kurumla iliﬂkilendirilebilir kuﬂkusuz. Nilüfer’de okuma yazma
bilenlerin oran› Türkiye ve Bursa oranlar›n›n üzerindedir
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(TÜ‹K, 2013). Ancak kitap okuma oran› Bursa’da, Türkiye
ortalamas›n›n alt›nda kalmaktad›r. Nilüfer özelinde bu
araﬂt›rman›n istatistiklerine ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Ancak sosyokültürel düzeyi bu konuda iyimser beklentiye neden
olmaktad›r.
Nilüfer Belediyesi kütüphane hizmetlerinin kapsam›, mevcut
okuma al›ﬂkanl›¤› tablosu ile yak›ndan ilgilidir.
Buna göre Nilüfer Kütüphanelerinde yürütülen okuma
al›ﬂkanl›¤› çal›ﬂma alanlar› ﬂöyledir:
• Kütüphane mekân›nda yürütülen çal›ﬂmalar
o Kütüphanelere ilk kez gelen yararlan›c›lar için
o Kütüphaneye sürekli gelen yararlan›c›lar için
• Kütüphane d›ﬂ›nda (sahada) yürütülen çal›ﬂmalar
o Kütüphane hizmetlerini tan›tan, kat›lmaya ça¤›ran
faaliyetler
o Kütüphane hizmetlerini farkl› sanat disiplinleri
ile yorumlayan çal›ﬂmalar
Nilüfer Kütüphaneleri ortak a¤ (googledrive) üzerinden,
raporlama, randevu, iç ödünç, tutanak vb. ortak formlar›
kullanabilmektedir.
Kütüphanelerde yap›lan etkinlik ve atölyelere kat›lan
okuyucularla, ayr›ca bireysel okuyucularla de¤erlendirme
anketleri yap›lmaktad›r. Ayr›ca okuyucular arad›¤› kitab›
bulamad›klar›nda, sat›n al›nmas› için haz›rlanan formlarla
talepte bulunabilmektedir.
Kütüphane Mekân›nda Yürütülen Çal›ﬂmalar
Kütüphanelere ilk kez gelen kullan›c›lar
‹lk kez kütüphaneye gelen bireysel yararlan›c›lar için
kütüphane giriﬂinde dan›ﬂma personeli bulunmaktad›r. Sözlü
bilgilendirme yan›nda broﬂür vb. kütüphane tan›t›m
materyallerinden sunmaktad›r. Üye olmak isteyenlerin an›nda
foto¤raflar› çekilip üye kartlar› bas›lmaktad›r. Bu sistem ile
okuyucular›n ilk ziyaretlerinde ödünç kitap alabilmeleri ve
ikinci ziyaretlerini yapma koﬂulu yarat›lmaktad›r.
‹lk kez gelecek ö¤renci gruplar›, gelmek istedikleri kütüphane
için randevu almaktad›rlar. Grup kap›da karﬂ›lanarak,
kütüphane mekân›nda ö¤retmen ve görevli eﬂli¤inde inceleme
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yapmaktad›r. Kütüphanelerin tümünde yaklaﬂ›k 70cm x 100
cm boyutlar›nda büyütülmüﬂ resimli kitaplar bulunmaktad›r.
Hizmet tan›t›m› ard›ndan yaﬂ gruplar›na göre bu kitaplar
kütüphane görevlisi taraf›ndan okunmaktad›r. Gruplara hikâye
anlat›c›l›¤› e¤itimi alm›ﬂ görevliler taraf›ndan hikâye anlat›m›
da yap›lmaktad›r. Bu tan›ﬂmalar›n ard›ndan çocu¤un evde
ailesi ile paylaﬂaca¤›, üyelik formu ve kütüphane broﬂürleri
verilmektedir.
Grup ziyaretleri ard›ndan çocuklar›n (özellikle anas›n›f› ve
ilkokul düzeyinde), hafta sonlar› ailelerini kütüphaneye
gelmeye ikna ettikleri, t›pk› ö¤rendikleri gibi kütüphaneyi
onlara tan›tt›klar› ve ödünç kitap ald›klar› s›kça görülmektedir.
Kütüphaneyi düzenli olarak kullanan yararlan›c›lar
Kütüphanelerde yap›lan ödünç-iade iﬂlemlerinde yenilikçi
yaklaﬂ›mlar takip edilmektedir. Bu yaklaﬂ›mla Üçevler
Kütüphanesi’ne Selfcheck Kitap Takip Cihaz› hizmete al›nm›ﬂt›r.
Bu cihaz ile üye TC numaras› ile ödünç-iade iﬂlemi yapabilmektedir. Ödünç ve iade say›lar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, görevli
yerine yaklaﬂ›k üçte bir oran›nda Selfcheck cihaz›n›n
kullan›ld›¤› görülmektedir.
Yine yenilikçi yaklaﬂ›mla büyük dokunmatik ekranl› Kiosk’lar
faaliyete al›nm›ﬂt›r. Kütüphanelerde bilgisayar kullan›lan
alanlarda konumland›r›lan Kiosk’larda tarih, co¤rafya, biyoloji
içerikli e¤lenceli e¤itici uygulamalardan her yaﬂtan kullan›c›
(özellikle çocuklar ve ö¤retmenler) yararlanmaktad›r.
Günlük gazete ve dergi abonelikleri kütüphanelerin kullan›c›
profillerine uygun olarak yap›lmaktad›r. Örne¤in Çocuk
Kütüphanesi’nde çocuk dergileri yan›nda, aile bireylerinin
ilgi alanlar›na yönelik spor, hobi, magazin, karikatür dergileri
de bulundurulmaktad›r. Bu sayede çocuk kendi kütüphane/okuma deneyimi s›ras›nda aile bireylerinin deneyimini
de model olarak görebilmektedir.
Kütüphanelerdeki ücretsiz internet eriﬂimi ve bilgisayarlar,
salonlar aras›ndaki ses yal›t›ml› alanlar, ilgilerini çekecek
oyun ve biliﬂim dergileri, çay kahve içebilme olanaklar›
gençlerin sosyal alan olarak kütüphaneyi tercih etmelerini
sa¤lamaktad›r (Tablo 1).
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Tablo 1. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Hizmetlerinin ‹lçe Nüfusuna Oran›

2013

2014

Nilüfer ‹lçesi Nüfus Bilgisi

358.265
375.474
(2013 TÜ‹K) (2014 TÜ‹K)

Kütüphaneden Yararlanma Say›s›

87.402 Kiﬂi

234.441 Kiﬂi

Kütüphane Kullananlar›n Nüfus Oran› 100 Kiﬂinin
24’ü

100 Kiﬂinin
62’si

Kütüphane Kitap Say›s›

67.259 Kitap 78.075 Kitap

Nüfus Baﬂ›na Kitap Say›s›

100 Kiﬂiye
18 Kitap

100 Kiﬂiye
20 Kitap

Kütüphane D›ﬂ›nda (Sahada) Yürütülen Çal›ﬂmalar
Kütüphane hizmetlerini tan›tan, kat›lmaya ça¤›ran faaliyetler
Nilüfer Belediyesi ayl›k olarak yay›nlad›¤› broﬂür, kitapç›k,
gazete gibi ilçe geneline da¤›t›lan bas›l› materyallerinde
kütüphane etkinliklerine yer vermektedir. Ancak bu
kütüphanelerin bilinirli¤i aç›s›ndan yeterli olamamaktad›r.
Bu nedenle mahalle komitelerine, muhtarlara, mahalle
derneklerine kütüphaneleri tan›tan bilgiler sunmakta, broﬂürler
da¤›tmaktad›r.
‹lçe Millî E¤itim ile kurumsal yaz›ﬂmalar yaparak, ö¤renci,
ö¤retmen ve okul bilgilerini güncellemektedir. 2015-2016
e¤itim y›l› baﬂ›nda ilçede e¤itim gören 4 binin üzerindeki
ilkokul birinci s›n›f ö¤rencilerine Belediye Baﬂkan›n›n mektubu
ile geçici kütüphane üye kartlar› da¤›t›lm›ﬂt›r. Kartlar› ile kütüphaneleri ziyaret eden çocuklara as›l üye kartlar› bas›lmaktad›r.
Okul idarelerine yap›lan düzenli ziyaretler ve tan›t›m
materyallerinin b›rak›lmas› s›ras›nda, ö¤retmenlerin soru ve
taleplerine do¤rudan cevap verilerek iletiﬂim kurulmaktad›r.
Kütüphane etkinlikleri için okullar ayr› bir programla ziyaret
edilmektedir. Konuk yazar söyleﬂileri veya Y›l›n Yazar› gibi
projelerde konu olan yazar›n kitaplar› arma¤an edilmektedir.
Okul idareleri izin verdi¤i ölçüde s›n›flara girilerek kitaplar
ve etkinlik broﬂürü da¤›t›lmakta; yazar, eser ve etkinli¤e dair
bilgilendirme yap›lmaktad›r. Ö¤renciler aileleri ile broﬂürler
arac›l›¤›yla etkinlik bilgisini paylaﬂabilmekte ve arma¤an
kitaplar› ile etkinlik günü geldiklerinde yazardan imza
alabilmektedir.
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Okul öncesi çocuklar› ve ailelerini kütüphanelerle
iliﬂkilendirmeye yönelik etkinlikler için (Biz Bu Yaz
Kütüphanedeyiz) mahallelerdeki anas›n›f›na ve birinci s›n›fa
baﬂlayacak çocuklar ve aileleri okul idarecileri, muhtarlar ve
mahalle dernekleri arac›l›¤›yla tespit edilmektedir. Bütün bu
çal›ﬂmalar resmî yollar olmaks›z›n kütüphane görevlileri
taraf›ndan yürütülmektedir. Çocuklar›n adresleri, do¤um
tarihleri, anne baba isimleri gibi bilgilerle adlar›na mektup
eﬂli¤inde bir boyama kart› ve boya kalemleri da¤›t›lmaktad›r.
Kat›l›mc›lar için ikraml›k içecek ve at›ﬂt›rmal›klar, arma¤an
çanta ve kitaplar ile baﬂlayan dört haftal›k ziyaret
programlanmaktad›r. Kat›l›mc›lar›n ulaﬂ›mlar›, Nilüfer Belediyesi
Ulaﬂ›m Müdürlü¤ü taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. Yaz boyunca
devam eden etkinlikler bir ﬂenlikle noktalanmaktad›r. K›rsal
mahallelerdeki bu çocuklar ve aileleri, yaz boyunca
kütüphanede sosyalleﬂerek kitaplar ve okuma konusundaki
keyifli deneyimler paylaﬂ›p, zorluklara karﬂ› cesaretlendirilerek
okula baﬂlamaktad›r.
Bu ve benzeri buluﬂmalar çocuklar kadar ailelerinin, özellikle
kad›nlar›n okuma cesaretlerini de art›rm›ﬂt›r. Bu nedenle
2013 y›l›ndan bu yana AÇEV ile iﬂbirli¤ine gidilerek Üçevler
ve Demirci kütüphanelerinde haftan›n 4 günü okuma yazma
kurslar› aç›lmaktad›r.
Saha çal›ﬂmalar› ile düzenlenen periferideki mahallelerden
kat›lan kad›n ve çocuklar›n talepleri hizmetin devam›n›
zorunlu k›lmaktad›r. Örne¤in Nilüfer’de Kad›n Hayata Yak›n
ve Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz etkinliklerine kat›lan kad›nlar
kütüphaneye daha çok gelmeyi, sesli kitap okunmas›n›, bir
psikolog ile düzenli görüﬂmeyi, aç›k ö¤retim ilk ve ortaokul
derslerine destek alabilmeyi talep etmiﬂler ve talepleri Ben
Var›m Projesi ile hayata geçirilmiﬂtir. Bu kad›nlarda kitaplara
ve okumaya karﬂ› ilgi geliﬂmiﬂtir. Bütün saha çal›ﬂmalar›
s›ras›nda mahallelerdeki kad›n dernekleri ile do¤rudan
görüﬂülerek, hatta ev ziyaretleri yap›larak etkinlik davetleri
sa¤lanmaktad›r. Sahaya ç›kan kütüphane görevlileri,
üniversitenin fen edebiyat fakültesini, e¤itim fakültesini ziyaret
ederek kat›l›mc› olabilecekleri etkinlikler ve projelere davetler
yapmaktad›r. Ö¤rencilerin grup olarak kat›l›m bildirmeleri
halinde belediyenin araçlar› ile ulaﬂ›mlar› sa¤lanmaktad›r.
Her e¤itim y›l›nda e¤itimcilere yönelik bir etkinlik
gerçekleﬂtirilmektedir. Bu etkinlik için e¤itimcilere okul
ziyaretleri yan›nda, kay›tl› kiﬂisel iletiﬂim bilgilerinden,
kütüphane görevlileri taraf›ndan telefonla aranarak kat›l›m
ça¤r›lar› yap›lmaktad›r.
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Edebiyatla ilgili dernekler ve gruplar ile yüz yüze görüﬂmeler
yap›larak her etkinlikten haberdar olmalar› sa¤lanmaktad›r.
Rotary ve Lions kulüpleri gibi sivil toplum kuruluﬂlar› ile
kütüphane projelerinde iﬂbirli¤i yap›larak kütüphane
hizmetlerinin özellikle proje baz›nda daha yayg›n ve farkl›
kesimlerde paylaﬂ›m› sa¤lanmaktad›r. STK’larla yap›lan
iﬂbirlikleri arac›l›¤›yla ayn› zamanda, Kütüphane Müdürlü¤ü’ne
ulaﬂan kitap veya kütüphane gibi taleplerin cevaplanma
oran› artmaktad›r.
Nilüfer Kütüphanelerinin y›l sonu raporlar›ndaki verilerin,
kütüphane mekânlar› içinde yürütülen çal›ﬂmalar kadar saha
çal›ﬂmalar›n›n katk›s› ile sa¤land›¤› yorumlanabilir (Tablo 2).
Bundan sonras› için ise kütüphane görevlilerinin; okul, aile
ve kütüphane üçgeninde sahada daha çok bulunmalar›
gerekti¤i sonucu da ç›kar›labilir.
Farkl› alanlarda yürütülen çal›ﬂmalar
Kütüphane hizmetleri kapsam›nda yetiﬂkinlere, gençlere ve
çocuklara yönelik atölyeler düzenlenmektedir. Bu atölyeler
okuyucu profili, koleksiyon ve proje içerikleri dikkate al›narak
kütüphane atölye alanlar›nda veya belediyenin uygun
Tablo 2. Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri 2007-2015 Hizmet Verileri
Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri 2007-2015

Kütüphaneden
Yararland›
Kütüphane
Üyesi
Ödünç Kitap
Verildi
Katalog/
Materyal Kayd›
Toplam
Materyal
Atölye
Program›
Atölye
Kat›l›mc›s›
Okul Tan›t›m›/
Sunumu
Okuluyla
Gelen Ö¤renci
Etkinlik/
Oturum
Etkinlik
Kat›l›mc›s›

2007

2008

2009

2.000

19.779 32.111 32.800 38.747 73.011 87.402 234.441 364.217

20

200

0

1.998 4.746 7.617 9.980 18.511 23.829 27.017 4 3 . 2 8 7

547

2010

2011

2012 2013 2014 2015

2.056 3.126 5.562 7.786 10.015 1 8 . 5 6 6

14.638 7.314 5.494 5.554 17.637 12.568 9.841 10.820 9.282
12.816 19.555 24.749 28.022 45.093 57.489 67.327 78.077 8 6 . 0 3 3
0

0

6

10

14

10

21

7

6

0

0

60

170

184

150

292

96

78

3

22

19

31

100

187

169

338

323

125

931

1.157 1.697 2.812 5.326 5.763 7.924

7.820

1

8

10

185

250

1.905 2.832 600

6

18

677

83

63

80

3.152 5.418 6.185 6.990

12.654

salonlar›nda gerçekleﬂtirilmektedir. Buna göre sahada ve
sosyal medyada yap›lan ça¤r›lara geri dönüﬂler planlanarak
alan›nda uzman kiﬂiler taraf›ndan yürütülmektedir. Örne¤in:
Yarat›c› Okuma, Yarat›c› Yazma, Herkesin Bir Yazar› Olmal›,
Hikâye Resimleme, Araﬂt›rma Yöntemleri, Röportaj Atölyesi
vb. Bu atölyelerden bir bölümü Y›l›n Yazar› projesi içinde
yürütülmektedir.
Atölyelerin baz›lar›ndan elde edilen ç›kt›lar kitaplaﬂt›r›larak
kütüphanelere, belediyelere, STK’lara, il ve ilçe okullar›na
da¤›t›larak kütüphane ve okuma al›ﬂkanl›¤›na katk› sa¤lanmaktad›r.
Sonuç
Kütüphane hizmetlerini planlarken, yönetim anlay›ﬂ›n›n
kütüphane hizmetlerini mekân içinde ve sahada çal›ﬂabilir
bir organizasyon olarak düﬂünmeleri, hem kütüphane
kullan›m›n› hem de belediye vatandaﬂ memnuniyet düzeylerini
art›rmaktad›r.
Kütüphanelerde bilgi belge e¤itimi alm›ﬂ uzman personel
yan›nda kütüphane görevlilerinin iﬂe uygun nitelikte olmas›
ve sürekli e¤itimlerle, mesleki ve kiﬂisel geliﬂiminin
desteklenmesi önemlidir.
Belediyelerin ve Kütüphane Müdürlüklerinin kurumsal olarak
Millî E¤itim, Muhtarl›klar, STK’larla yaz›ﬂmalarla ve yüz yüze
ba¤lant›lar›n›n sa¤lanmas› bu iliﬂkilerin güçlendirilmesi için
önem taﬂ›maktad›r.
Kütüphane faaliyetleri planlan›rken, okuyuculardan al›nan
geri bildirimler de¤erlendirilerek kütüphane hizmetinin,
dolay›s›yla belediye hizmetlerinin memnuniyetlerine katk›
sa¤lamaktad›r.
Yap›lan çal›ﬂmalardan elde edilen kitap, albüm vb. somut
ç›kt›lar projelerin yay›lmas›n› ve sürdürülebilirli¤ini sa¤lamaktad›r.
Kütüphane ve okuma al›ﬂkanl›¤› çal›ﬂmalar›n›n (daha)
profesyonel ölçme de¤erlendirme yollar› ile okuyucu yönünden
sonuçlar›n›n izlenmesi ve bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda çal›ﬂmalara yön
verilmesi gerekmektedir.
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