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Öz
Bu çal›ﬂmada toplumsallaﬂma alanlar› olarak belediye
kütüphaneleri konu baﬂl›¤›na ba¤l› kal›narak Ba¤c›lar
Belediyesi Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesinde
yürütülen kütüphanecilik çal›ﬂmalar› hizmet politikas›
çerçevesinde de¤erlendirilecektir.
2004 y›l›nda hizmete aç›lan Mehmet Selim Kiraz Halk
Kütüphanesi, Kültür ve Sosyal ‹ﬂler Müdürlü¤üne ba¤l› bir
alt birim olarak kullan›c›lar›na hizmet sunmaktad›r. Ba¤c›lar
Belediyesine ba¤l› içinde kütüphanesi bulunan 32 birimin
aras›nda en büyük ve en kapsaml› olan›d›r. Ba¤c›lar
Belediyesine ba¤l› birimlerdeki toplam kitap say›s› 86.000’dir.
Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesinin 2016 y›l› itibariyle
kitap say›s› 33.200, üye say›s› 21.693’dür. 2015 y›l›nda
ödünç verilen kitap say›s› 27.572, ilk dört ayl›k süreyi baz
alarak 2016 y›l›nda ödünç verilen kitap say›s› 10.600’dür.
2015 y›l›nda kütüphane hizmetlerinden yararlanan kullan›c›
say›m›z 269.929’dür. Bilgi Eriﬂim Merkezimizde kullan›c›lar›m›za güvenli internet hizmeti sunulmaktad›r.
Kütüphanemiz haftan›n 7 günü (resmi tatiller de dâhil)
08.30-21.00 saatleri aras›nda hizmet sunmaktad›r.
Kütüphanemiz, sadece ders çal›ﬂ›lan, kitap al›p verilen bir
mekân de¤ildir. Kütüphanenin hizmet politikas›n› da hayat›n
içinde düzenledi¤i etkinliklerle yer almak oluﬂturmaktad›r.
K›sa, orta, uzun vadeli hedeflerini ve kullan›c› profilini
belirleyen belediye kütüphanelerinin çal›ﬂmalar›n› dört
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duvar›n d›ﬂ›na taﬂ›mas›, kitap okuma al›ﬂkanl›¤›
kazand›rmay› hedefleyen etkinliklerle desteklemesi
gerekmektedir. Sürekli de¤iﬂim ve geliﬂimin yaﬂand›¤› bilgi
ça¤›nda kütüphaneleri sadece kitap al›p verilen, ders çal›ﬂ›lan
mekânlar olarak de¤erlendirmek kütüphaneleri yaﬂam›n
d›ﬂ›na ç›karmak demektir.
Evden okula uzanan köklü okuma zinciri oluﬂturmak
amac›yla ev han›mlar› için Ba¤c›lar Belediyesi Bilge Kad›n
Platformu, çocuklar için Mehmet Selim Kiraz Halk
Kütüphanesi Kitapla Buluﬂma, Yaﬂamla Tan›ﬂma Kulübü
kurulmuﬂtur.
Anahtar Kelimeler: Okuma al›ﬂkanl›¤›, yaﬂam boyu
ö¤renme, toplumsal iletiﬂim, kiﬂisel geliﬂim, sosyal projeler,
dezavantajl› gruplar.
Giriﬂ
Türkiye ‹statistik Kurumunun 2015 y›l› verilerine göre Ba¤c›lar
‹stanbul’un en kalabal›k ilçelerinden birisidir. Ba¤c›lar’da
bulunan Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi farkl› sosyal,
ekonomik, kültürel yap›da insana hizmet vermekte ve aktif
olarak kullan›lmaktad›r.
Kütüphanemizin hedef kitlesi içinde anneler ve çocuklar
geniﬂ yer tutmaktad›r. Bilge Kad›n Platformu ve Kitapla
Buluﬂma Yaﬂamla Tan›ﬂma Kulübü, Kütüphanemizde baﬂar›yla
yürütülen iki pilot uygulamad›r. Hedef kitlemizle e¤itim
ö¤retim y›l› boyunca yürütece¤imiz tüm çal›ﬂmalar titizlikle
planlanmakta, sorumluluk bilinciyle sosyal projeler
yürütülmektedir. Yapt›¤›m›z çal›ﬂmalarla üye say›s› ve
kütüphane kullan›m› artmakta, bireylerin akademik ve sosyal
geliﬂimlerine katk› sa¤lanmakta, kütüphanelerde sunulan
hizmetler çeﬂitlenmekte ve hizmet kalitesinde gözle görülür
bir art›ﬂ gözlemlenmektedir.
Kütüphaneler ve bilgi merkezleri toplumun bel kemi¤ini
oluﬂturur. Kütüphaneleri yar›na taﬂ›mak istiyorsak
düzenledi¤imiz etkinliklerle cazibe merkezleri haline
dönüﬂtürmemiz gerekir. Kütüphane kültürü ve okuma
al›ﬂkanl›¤› kazanm›ﬂ bireyin hem kendi yaﬂant›s›nda hem de
dolayl› olarak toplumun yaﬂant›s›nda olumlu de¤iﬂiklikler
meydana gelecektir.
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Bilge Kad›n Platformu
“Halk Kütüphaneleri ‹çin Hizmet K›lavuzu” adl› eserde halk
kütüphanelerinin toplumun en önemli kültürel ve sosyal
merkezlerinden birisi oldu¤u vurgulanmaktad›r. Okuma
al›ﬂkanl›¤›n›n hem kazan›lmas›nda hem de kazand›r›lmas›nda
ailelere büyük görevler düﬂmektedir.
Bilge Kad›n Platformu, 2011 y›l›nda kitap okuyan ev
han›mlar›n›n bir araya gelmesiyle oluﬂan sivil bir topluluktur.
2011 y›l›nda 10 kiﬂiden oluﬂan grubun say›s› 2016 y›l›nda
200’e ulaﬂm›ﬂt›r.
Bilge Kad›n Platformunun Amaçlar›
Ba¤c›lar, ‹stanbul’un en fazla nüfus yo¤unlu¤una sahip
ilçesidir. En büyük amac›m›z farkl› sosyokültürel yap›daki
bayanlar› halk kütüphanesi ortak paydas›nda birleﬂtirmektir.
• Okuma al›ﬂkanl›¤› kazand›rma,
• Yaﬂam boyu ö¤renme,
• Dezavantajl› gruplarla çal›ﬂmalar yürütme,
• Kütüphaneleri bayanlar için cazip mekânlar haline
getirme,
• Toplumsal iletiﬂim,
• Kiﬂisel geliﬂim vs. amaçlar›m›z aras›ndad›r.
Bilge Kad›n Platformu Çal›ﬂmalar›n›n Yürütülmesi
Kitap tahlil çal›ﬂmalar› edebiyat ö¤retmenleri rehberli¤inde
her 15 günde bir Kültür Merkezinde gerçekleﬂtirilmektedir.
Okunan kitaba ba¤l› olarak toplant›lar›m›za kimi zaman
psikologlar kimi zaman tarihçiler kat›lmaktad›r. Psikologlar›n
kat›ld›¤› toplant›larda karakter analizleri üzerinde durulmakta,
tarihçilerin kat›ld›¤› toplant›larda dönem ve tarihsel süreç
üzerinde durulmaktad›r.Kitab›n yazar›, yaz›ld›¤› dönem, dil
ve üslupla ilgili k›sa bir giriﬂten sonra tahlil çal›ﬂmas›na kat›lan
tüm bayanlar söz alarak düﬂüncelerini paylaﬂmaktad›rlar.
Bilge Kad›n Platformu Üyeleriyle Düzenledi¤imiz
Etkinlikler
Bilge Kad›n Platformu üyeleriyle birçok etkinlik düzenlenmiﬂtir.
• Okuryazar buluﬂmalar›,
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• Paneller,
• Kütüphane Haftas› Çal›ﬂtay›,
• Kad›n Meclisiyle ortak kitap okuma etkinlikleri,
• Geziler (Kad›n Eserleri Kütüphanesi, Edirne gezisi,
TÜYAP Kitap Fuar›, Süleymaniye gezisi)
• Y›l sonu kapan›ﬂ programlar›,
• Osmanl›ca kursu,
• Dünya ﬁiir Gününde Darülaceze’de yaﬂayan ﬂairleri
anmak için düzenledi¤imiz “Yaﬂayan ﬁiirler Vefa
Program›” vs.
Bilge Kad›n Platformuyla Elde Edilen Kazan›mlar
Bilge Kad›n Platformu üyeleriyle 5 y›ld›r devam etti¤imiz
çal›ﬂmada hedefledi¤imiz tüm amaçlara ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Tahlil
çal›ﬂmas› bayanlar için bir akademi niteli¤i taﬂ›maktad›r.
Programa sürekli kat›l›m sa¤layan bayanlara Belediye
Baﬂkan›m›z Say›n Lokman Ça¤›r›c› taraf›ndan kat›l›m sertifikas›
verilmektedir.
Kitap tahlil çal›ﬂmas›na kat›lan ev han›mlar›n›n kitaba,
kütüphanelere ve hayata bak›ﬂ aç›lar› de¤iﬂmiﬂtir.
Çal›ﬂmalar›m›za aktif olarak kat›lan bayanlar›n aile ve sosyal
yaﬂamlar›nda olumlu de¤iﬂiklikler meydana gelmiﬂtir.
• Kütüphane kullan›m› büyük ölçüde artm›ﬂt›r.
• Farkl› kültürden insanlar ortak çal›ﬂmalar› baﬂar›yla
yürütmüﬂlerdir.
• Yaﬂam kaliteleri ve kendilerine güvenleri artm›ﬂt›r.
• Yaﬂam boyu ö¤renme ilkesini hayata geçirmiﬂlerdir.
• Ailede baﬂlayan okuma zinciri hayata geçirilmiﬂtir.
• Halk kütüphanesi hizmetleri tan›t›lm›ﬂ, ço¤alt›lm›ﬂ
ve verilen hizmetlerin kalitesi artm›ﬂt›r.
Bas›nda Bilge Kad›n Platformuyla ‹lgili Ç›kan Haberler
Yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar bas›nda da geniﬂ yank› uyand›rm›ﬂt›r.
• TV8 Aram›zda Kalmas›n program›,
• Nihayet Dergisi Mart özel say›s›,
• 21 ﬁubat 2015 milliyet.com.tr,
• 20 Mart 2015 Darülaceze’de ﬂairler günü
hürriyet.com.tr,
• www.nevzattarhan.com/okuryazar buluﬂmalar›,
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• www.internethaber.com/kad›nlar kitap okuyarak
mutlu oluyor,
• www.yenisafak.com/kitap kurdu kad›nlar,
• www.vizyonturk.tv/kitap kurtlar› Tolstoy’un
roman›n› masaya yat›rd›,
Bilge Kad›n Platformuyla ilgili ç›kan haberlerden baz›lar›d›r.
Kitapla Buluﬂma, Yaﬂamla Tan›ﬂma Kulübü
Türk kütüphanecili¤inin ilk profesörü Osman Ersoy diyor
ki: “Kütüphanesiz bir e¤itim düﬂünüyorsak, gerçekte e¤itimi
ciddiye alm›yoruz demektir.” Halk kütüphanelerinin yapm›ﬂ
oldu¤u etkinliklerle e¤itimi desteklemeleri gerekmektedir.
Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi yapt›¤› çal›ﬂmalarla
hem e¤itimi desteklemekte, hem de çal›ﬂmalarda aktif olarak
yer almaktad›r.
Erken yaﬂlardan itibaren kütüphane kullan›m› konusunda
desteklenen çocuklar, büyük olas›l›kla ileriki y›llarda da
kütüphane kullan›c›s› olmaya devam edeceklerdir (IFLA,
1987; 2001).
Halk kütüphaneleri her yaﬂtan, her kültürden insan› bir araya
getiren önemli merkezlerdir. IFLA ilkeleri baz al›narak 2014
y›l›nda Ba¤c›lar ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ünün onay›yla
“Kitapla Buluﬂma, Yaﬂamla Tan›ﬂma Kulübü” üç pilot okulda
çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂt›r.
Kitapla Buluﬂma, Yaﬂamla Tan›ﬂma Kulüp Çal›ﬂmalar›n›n
Yürütülmesi
Projenin yürütülece¤i okullar›n müdürleri, müdür yard›mc›lar›,
Türkçe ö¤retmenleriyle ön görüﬂmeler yap›lm›ﬂt›r. Okumaya,
ö¤renmeye merakl› okul temsilcileri belirlenmiﬂtir. Resmi
izinler al›nd›ktan sonra Kültür Merkezinde ö¤renci ve velilerine
yönelik tan›ﬂma ve bilgilendirme toplant›s› düzenlenmiﬂtir.
Kulüp ö¤rencileriyle her 15 günde bir araya gelinerek Türkçe
ö¤retmenlerinin rehberli¤inde kitap tahlil çal›ﬂmalar›
yürütülmektedir.
Projemiz halk kütüphaneleri ile okullar›n koordineli
çal›ﬂmas›n›n somut örne¤idir. Kulüp çal›ﬂmalar› ayn› zamanda
e¤itimi destekleyici rol üstlenmektedir.
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Kitapla Buluﬂma, Yaﬂamla Tan›ﬂma Kulübünün Amaçlar›
En önemli amac›m›z gençlere kitap okuma al›ﬂkanl›¤›
kazand›rmak ve kütüphane kullan›m› konusunda fark›ndal›k
oluﬂturmakt›r.
Okuma kültürü kazand›rmak,
Kütüphaneleri yaﬂam›n merkezine çekmek,
Okuyan, araﬂt›ran, sorgulayan bireyler yetiﬂtirilmesine yard›mc›
olmak,
Ö¤rencilerin sosyal, kültürel geliﬂimini desteklemek,
Yaﬂam boyu ö¤renme felsefesini hayata geçirmek,
Bilgiye ihtiyac›n en kolay karﬂ›land›¤› yer olan kütüphanelerde
nitelikli zaman geçirilmesini sa¤lamak,
Halk kütüphanesi kullan›c› profilini geniﬂletmek,
Halk kütüphanesi hizmetlerini tan›tmak ve yayg›nlaﬂt›rmak,
Çal›ﬂmaya kat›lan ö¤rencilerimizin hayal gücünün
zenginleﬂmesini sa¤lamakt›r.
Kitapla Buluﬂma Yaﬂamla Tan›ﬂma Kulübüyle
Düzenlenen Etkinlikler
• Kulüp ö¤rencileriyle ortak birçok etkinlik
düzenlenmiﬂtir.
• Okuryazar buluﬂmalar›
• Çizer ö¤renci buluﬂmalar›
• Paneller
• Geziler (Harbiye Askeri Müzesi, Mehmet Akif
Müzesi, 8D Sinema, Üç Tutku Festivali, kitab›n
yap›l›ﬂ aﬂamalar›n› yerinde görmeleri için Çevik
Matbaa gezisi, Adalar Müzesi)
• Piknikler
• Matematik kursu
• Semazen gösterimi
• Tiyatro grubu
• Bilgi okuryazarl›¤› seminerleri
• Ö¤rencilerimizin toplum önünde kendilerini
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rahatl›kla ifade edebilmeleri için 52. Kütüphane
Haftas›nda tamamen kulüp ö¤rencilerimizin aktif
rol ald›klar› “Kahramanlar Aram›zda” isimli kostümlü
yazar, ﬂair, kitap canland›rma özel etkinli¤i
düzenlenmiﬂtir.
Kitapla Buluﬂma, Yaﬂamla Tan›ﬂma Kulübüyle Elde
Edilen Kazan›mlar
Kitapla Buluﬂma, Yaﬂamla Tan›ﬂma Kulübü çal›ﬂmalar›yla
hedeflenen tüm amaçlara ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
Ö¤rencilerin kendilerini toplum önünde rahatl›kla ifade
ettikleri,
Kendilerine olan güvenlerinin artt›¤›,
Türkçeyi do¤ru kulland›klar›,
Kulüp çal›ﬂmalar›nda aktif rol ald›klar›,
Halk kütüphaneleri ile okullar›n ortak çal›ﬂmalar› baﬂar›yla
yürüttükleri,
Elde edilen bilginin eleﬂtirel olarak de¤erlendirilmesine
yönelik beceriler kazand›klar›,
Yürütülen kulüp çal›ﬂmalar›n›n ö¤rencilerinin gizli yeteneklerini
ortaya ç›kartt›¤›,
Kulüp ö¤rencilerinin tamam›n›n Kütüphanemize üye olduklar›
gözlemlenmiﬂtir.
Kulüp çal›ﬂmalar›n›n d›ﬂ›nda Kütüphanemizde masal saatleri,
kitap okuma saatleri, kütüphane oryantasyonlar› yap›lmaktad›r.
Aç›k havada kitap okuma etkinlikleri, kitap ﬂenlikleri,
geleneksel kütüphane gezileri, okullarda oryantasyon
çal›ﬂmalar› yap›lmaktad›r.
Ba¤c›lar Belediyesi, topluma okuma al›ﬂkanl›¤› kazand›rmak
için yap›lan tüm çal›ﬂmalarda etkin rol oynamaktad›r. Bu
bilinçle di¤er kurumlarla (okullar, yay›nevleri, sivil toplum
kuruluﬂlar›) iﬂ birli¤i içinde çal›ﬂmalar yürütmektedir.
Kütüphanecilik ve e¤itim konulu çal›ﬂtaylara, sempozyumlara,
konferanslara kat›larak gündemi takip etmektedir.
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Ba¤c›lar Belediyesine ait hizmet bülteninde Kütüphanemize
bir sayfa ayr›lm›ﬂt›r. Bilge Kad›n Platformu üyeleri, Kitapla
Buluﬂma Yaﬂamla Tan›ﬂma Kulübü üyeleriyle yapt›¤›m›z
etkinlikler, ay›n en çok kitap okuyan üyeleri, ay›n kitab›,
özlü sözler, kulüp üyelerimizin yaz›lar›, okuma kültürüyle
ilgili yaz›lar vs. bu sayfada yer almaktad›r.
Ba¤c›lar Belediyesinin tüm çal›ﬂmalar›n›n temelini “insana
yat›r›m, gelece¤e yat›r›m” misyonu oluﬂturmaktad›r.
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