IV. BÖLÜM
SONUÇ RAPORU

Belediyelerin Kütüphane ve Arﬂiv
Hizmetleri Uluslararas› Sempozyumu
Sonuç Bildirgesi
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve
Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlü¤ü iﬂbirli¤iyle 12-14
May›s 2016 tarihlerinde Bursa, Nilüfer Belediyesi Naz›m
Hikmet Kültürevi‘nde gerçekleﬂtirilen Belediyelerin Kütüphane
ve Arﬂiv Hizmetleri Uluslararas› Sempozyumunda Türk
Kütüphaneciler Derne¤i (TKD) Bursa ﬁubesi ve Goethe
Institut-Türkiye de paydaﬂ olarak yer alm›ﬂt›r.
Bu Sempozyum Türkiye’de bugüne kadar kapsaml› bir
biçimde ele al›nmayan “belediyelerin kütüphane ve arﬂiv
hizmetlerini” bilimsel olarak de¤erlendirmek, tart›ﬂmak,
sorunlar› saptamak ve çözüm önerileri geliﬂtirmek; özgün
araﬂt›rma ve uygulamalar› tart›ﬂmak ve literatüre katmak, bu
alanda politikalar›n oluﬂturulmas›na katk› sa¤lamak amac›yla
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Sempozyum Türkiye’de bu konuyla ilgili
düzenlenen ilk sempozyum olma özelli¤ini taﬂ›maktad›r.
Sempozyumda belediyelerin kütüphane ve arﬂiv hizmetleri
kapsam›nda aﬂa¤›daki konular tart›ﬂ›lm›ﬂt›r:
• Belediyelerin Kütüphane ve Arﬂiv Hizmetlerinde
Yurt D›ﬂ› Uygulamalar›
• Belediyelerde Kültürel Miras Yönetimi ve Dijital
Kütüphane/Arﬂiv Uygulamalar›
• Belediyelerin Kütüphane ve Arﬂiv Hizmetlerinde
Politikalar
• Belediye Kütüphane ve Arﬂivlerinde Dijitalleﬂtirme
• Belediyelerin Kütüphane ve Arﬂiv Hizmetlerine
Yaklaﬂ›mlar›
• Belediyelerde Dijital Teknoloji ve Dijital
Kütüphaneler
• Belediyelerde Yenilikçi Kütüphane Yaklaﬂ›mlar›
• Belediyelerde Elektronik Belge Yönetimi ve Arﬂiv
Uygulamalar›
• Belediyelerin Kent Belle¤i ‹ﬂlevleri
• Belediyelerde EBYS ve e-Devlet
• Belediye Kütüphanelerinin Bölümleri ve Okuma
Al›ﬂkanl›¤›
• Belediyelerin Kütüphane ve Arﬂiv Hizmetleri:
Uygulama Örnekleri
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• Belediye Kütüphane ve Arﬂivlerinde E¤itim
Uygulamalar›
• Tematik Belediye Kütüphaneleri
Sempozyum’da belediyeler, kütüphaneler, üniversiteler ile
Türkiye’de belediye kütüphanelerine ve arﬂivlerine yönelik
deneyimler, uygulama örneklerine yönelik 82 bildiri baﬂvurusu
yap›lm›ﬂt›r. Bu baﬂvurulardan 64’ü Bilim Kurulu taraf›ndan
bildiri, 2’si de poster sunumu olarak kabul edilmiﬂtir. Bilim
komitesi taraf›ndan kabul edilen 64 bildirinin 57’si
Sempozyum’da sözlü olarak sunulmuﬂtur. 12-13 May›s 2016
tarihlerinde Nilüfer Belediyesi Naz›m Hikmet Kültürevi’nde
1 davetli konuﬂma, 1 aç›ﬂ konferans› ve 16 oturumda sunulan
bildirilerle gerçekleﬂtirilen sempozyuma yaklaﬂ›k 250 kiﬂi
kat›lm›ﬂt›r. Sempozyum 14 May›s 2016 tarihinde gerçekleﬂtirilen
sosyal etkinlikle tamamlanm›ﬂt›r.
Sempozyum’a ait bildiri özet kitab› yay›mlanm›ﬂ olup,
bildiriler kitab› da bas›l› ve elektronik olarak yay›mlanacak,
bildirilerin sunum kopyalar› ve sunuﬂ videolar› konuyla ilgili
araﬂt›rmalara ›ﬂ›k tutmas› amac›yla sempozyum web sayfas›
üzerinden eriﬂime aç›lacakt›r.
12-14 May›s 2016 tarihlerinde Bursa, Nilüfer Belediyesi Naz›m
Hikmet Kültürevi‘nde gerçekleﬂtirilen Belediyelerin Kütüphane
ve Arﬂiv Hizmetleri Uluslararas› Sempozyumunda Türkiye’ye
iliﬂkin olarak ﬂu temel sonuçlara ulaﬂ›lm›ﬂt›r:
Politikalar
1) Tüm belediyelere kütüphane ve arﬂiv hizmetleri
konusunda rehberlik edecek bir Belediyelerin
Kütüphane ve Arﬂiv Hizmetleri Politikas›
geliﬂtirilmelidir.
2) Belediyeler yasal olarak kütüphane hizmeti vermek
durumundad›rlar. Belediyeler ile ilgili var olan yasalarda
bu konudaki görevlerini daha aç›k ve kesin biçimde
tan›mlayacak yeni düzenlemeler yap›lmal›d›r.
Gerçekleﬂtirilecek yasal düzenlemelerle belediyelerin
kütüphane ve arﬂiv hizmetleri vermekle yükümlü olup
olmad›klar› tart›ﬂma konusu olmaktan ç›kar›lmal›d›r.
Ayr›ca, tüm belediyelerin kendi yönetmeliklerini
haz›rlamakta yararlanabilecekleri bir Belediyelerin
Kütüphane ve Arﬂiv Hizmetleri Yönetmeli¤i Tasla¤›
da haz›rlanmal›d›r.
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3) ‹lgili Bakanl›kta belediyelerin kütüphane ve arﬂiv
hizmetlerinden sorumlu ulusal düzeyde merkezi bir
birim olmal›d›r.
4) Belediye kütüphane ve arﬂiv hizmetlerinin etkilili¤i
ve verimlili¤i aç›s›ndan bu hizmetlere yönelik
uluslararas› standartlara dayal› ve ulusal koﬂullar› da
dikkate alan standartlar oluﬂturulmal›d›r.
5) Belediyelerce kurulan kütüphanelere sa¤lanan her
türlü kayna¤›n uzun süreli kontrolünün ve
sürdürülebilirli¤inin sa¤lanmas› için kütüphane ve
arﬂiv hizmetlerinin belediyelerin yönetsel yap›s› içinde
do¤rudan Kütüphane Müdürlü¤ü biçiminde
örgütlenerek statüleri güçlendirilmelidir.
6) Belediye kütüphane ve arﬂivlerinde mutlaka
profesyonel bilgi ve belge yöneticileri (kütüphaneciler
ve arﬂivciler) çal›ﬂt›r›lmal›, kütüphanelerin yönetsel
ve teknik orumlulu¤unda rol almal›d›rlar. Ayr›ca,
belediye kütüphanelerinin nitelikli profesyonel personel
istihdam etme zorunlulu¤u yasal bir temele de
kavuﬂturulmal›d›r.
7) Belediye kütüphanelerinde çal›ﬂanlar için farkl› içerik
ve düzeylerde e¤itimler düzenlenmelidir.
8) Belediyeler kütüphane ve arﬂiv hizmetleri konusunda
bu alan›n sivil toplum kuruluﬂlar› ve akademik çevreleri
ile iletiﬂimini art›rmal› ve iﬂbirli¤ine gitmelidir.
Halk Kütüphaneleri
9) Mevcut yap›s› ile belediyelerin çok büyük bir bölümü
halk kütüphanesi hizmeti vermeye haz›r de¤ildir.
10) Yasal düzenlemeler yap›lmadan halk kütüphanelerinin
belediyelere devri onar›lmaz hata ve kay›plara neden
olacakt›r. Devir gerçekleﬂtirilecekse öncelikle pilot
uygulamalar yap›lmal› ve sonuçlar› de¤erlendirilmelidir.
Kültürel Miras, Kent Arﬂivleri, Kent Belle¤i
11) Belediyeler taraf›ndan planlanacak olan dijital arﬂiv,
kütüphane ve müzeler için uluslararas› nitelikteki bilgi
sistemleri tercih edilmeli, bu sistemlerde bilgi
kaynaklar›n›n tan›mlanmas›na yönelik uluslararas›
standartlar (Dublin Core, EAD, MARC, vb.) kullan›lmal›,
etkin bilgi arama ve eriﬂim olanaklar› yarat›lmal›d›r.
12) Belediyelerin alan yönetimi uygulamalar› kapsam›nda
kültürel miras ürünlerinin ayr›nt›l› bir ﬂekilde
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13)
14)
15)

16)
17)

tan›mlanmal›, alt yap›lar› oluﬂturulmal› ve bu konularda
bilgi yöneticileri, küratörler ve di¤er ilgili birimler ile
iﬂbirli¤i içinde hareket edilmelidir.
Belediye arﬂivlerinin kurulmas›nda ve oluﬂturulmas›nda
farkl› ama birbiriyle iliﬂkili uzmanl›k alanlar›na sahip
kiﬂilerden oluﬂan ekipler çal›ﬂmal›d›r.
Kent arﬂivlerinin kurulmas›nda iﬂlemler ad›m ad›m
planlanmal› ve derecelendirilmelidir.
Kent arﬂivlerinin hangi belediyeler taraf›ndan
oluﬂturulmas› gerekti¤ine hukuksal kurallar
çerçevesinde karar verilmeli, ortak bir çal›ﬂma plan›
oluﬂturulmas›na özen gösterilmelidir.
Belediyeler kent arﬂivi kurmak isteyen tüzel kiﬂilere
ilgili hukuki düzenlemeler çerçevesinde destek
vermelidir.
Kent belle¤i kavram› bütün ﬂehirler için farkl› bir
de¤eri yans›tmaktad›r. Bu do¤rultuda araﬂt›rma
merkezleri ve kent müzelerinin kurulmas›nda ilgili
bölgenin moza¤ini oluﬂturan taﬂlar›n analiz edilmesi
gereklidir.

Dijitalleﬂtirme
18) Belediye kütüphane ve arﬂivlerinde çal›ﬂan personele
dijitalleﬂtirme ve yeni teknolojiler alan›nda belirli
aral›klarla hizmet içi e¤itim verilmelidir.
19) Belediye kütüphane ve arﬂivlerinde gerçekleﬂtirilecek
dijitalleﬂtirme çal›ﬂmalar›na ait proje ﬂartnamelerine
ek maddeyle veya esas olarak Bilgi ve Belge Yönetimi
mezunu çal›ﬂt›rma koﬂulu getirilmelidir.
20) Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde dijitalleﬂtirme
uygulamalar› hakk›nda kuramsal ve uygulamal› dersler
verilmelidir.
Dijital Teknoloji ve Sosyal Medya, Yenilikçi Yaklaﬂ›mlar,
Tematik Kütüphaneler
21) De¤iﬂen bilgi davran›ﬂlar› kapsam›nda belediyeler
kütüphane hizmetlerine yönelik sosyal medya
platformlar›n› daha yo¤un olarak kullanmal›d›r. Bu
çerçevede sosyal medya araçlar›n›n do¤ru kullan›m›
için sosyal medya pazarlamas› ve politikas›
oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lmal›d›r.
22) Bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinin geliﬂmesi ile birlikte
araﬂt›rma süreçleri de bu de¤iﬂimlerden etkilenmiﬂtir.
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Bu çerçevede ortaya ç›kan dijital/kitaps›z
kütüphanelerin belediyeler arac›l›¤›yla kurulmas› ve
dijital yerlilere uygun hizmetler sa¤lanabilmesi dikkate
al›nmal›d›r.
23) Belediyelerde kütüphane hizmetleri kapsam›nda
geliﬂtirilecek olan strateji ve politikalarda “yenilikçilik”,
“yenilikçi hizmet” ve “yenilikçi kurum kültürü”
kavramlar›na net ifadelerle yer verilmelidir. Yenilikçi
hizmet geliﬂtirme aﬂamalar› üzerinde durularak genele
yaymak ad›na model önerisi haz›rlanmal›d›r.
24) Belediye kütüphaneleri geleneksel kütüphane
hizmetlerinin ötesine geçerek bireylerin yarat›c›l›klar›n›
destekleyen mekanlar haline dönüﬂtürülmelidir.
25) Tematik kütüphaneler günümüzdeki yo¤un bilgi
kayna¤› ve bilgi birikiminin aras›nda do¤ru ve gerekli
olan bilgiye ulaﬂmada önemlidir. Bu ba¤lamda belediye
kütüphanelerinde de tematik kütüphane yaklaﬂ›mlar›
benimsenmelidir.
EBYS, e-Devlet, Arﬂivler
26) Arﬂivler tüm kamu kurumlar›nda oldu¤u gibi
belediyeler aç›s›ndan da hayati öneme sahip birimlerdir.
Bu ba¤lamda yerel yönetimlerde arﬂiv hizmetlerinin
sürdürülebilirli¤i, etkilili¤i, verimlili¤i ve ça¤a uygun
hizmet sunabilmeleri aç›s›ndan arﬂiv hizmetlerine
yönelik teknik, hukuksal ve yasal altyap›lar›n
oluﬂturulmas› gerekmektedir. Mevcut arﬂivcilerin
hizmet içi e¤itimleri verilmelidir. Yeni istihdamlarda
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunlar› dikkate
al›nmal›d›r.
27) EBYS uygulamalar› kurumsal yap›ya uygun ve di¤er
bilgi sistemleriyle birlikte çal›ﬂabilecek altyap›ya sahip
olmal›d›r. EBYS uygulamalar›n›n standartlara uygun
olmalar› kurumun gereksinimini karﬂ›layaca¤› anlam›na
gelmemektedir. Bu nedenle belediyelerde EBYS’ye
yönelik öncelikle kurumsal gereksinimler
belirlenmelidir.
28) Belediyelerde EBYS uygulamalar› TS 13298 ve ISO
27001 standartlar› gibi standartlar ile yasal ve idari
uygulamalar çerçevesinde geliﬂtirilmelidir. Belediye
birimlerinde yer alan ve kal›c› de¤er taﬂ›yan belgeler
belirlenmeli ve bu belgelerin dijitalleﬂtirilmesi ile ilgili
yol haritas› çizilmelidir.
29) Bilgi ve belge yönetimi içeri¤inin (özellikle SDP,
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dosyalama, e-devlet) tüm fakültelerde temel dersler
kapsam›na al›nmas› gerekmektedir. Seçmeli ders
olarak da tüm fakültelerde, özellikle Bilgisayar
Mühendisli¤i alanlar›nda verilmesi, yaz›l›mc›larla bilgi
belge yöneticileri aras›ndaki iletiﬂimi güçlendirecektir.
Devlet yap›s›nda e-devlet uygulamalar›nda dahi bilgi
ve belge yönetimi alan›ndaki mezunlar›n istihdam›
bulunmamaktad›r. Bu alanla ilgili daha üst noktalarda
temsil gerekmektedir.
30) EBYS ve e-Arﬂiv uygulamalar›n›n yap›land›r›lmas›nda
bir üst kurul ile paydaﬂlar›n bir araya geldi¤i etkin
bir karar verme sürecinin yürütülmesi gerekmektedir.
TBB, Devlet Arﬂivleri Genel Müdürlü¤ü ve bu konuda
uzman ilgili üniversite bölümleri ile ilgili politikalar,
çal›ﬂmalar, çal›ﬂtaylar yap›larak özellikle belde ve ilçe
belediyelerinin bu konudaki sorunlar›n›n çözümü için
etkinliklerde bulunulmal›d›r.
31) e-devlet uygulamalar›n›n yeterince yayg›nl›k kazanmas›
için belediye kütüphanelerine önemli görevler
düﬂmektedir. Bu kütüphaneler vatandaﬂlar›n bilgiye
eriﬂimin önündeki engelleri ortadan kald›rmada önemli
roller üstlenebilir, bu ﬂekilde ba¤l› bulunduklar›
belediyelere de toplumda sayg›nl›k kazand›rabilir.
32) Yerel yönetimlerde özellikle arﬂiv hizmetlerine yönelik
teknik, hukuksal ve yasal altyap›lar›n oluﬂturulmas›
gerekmektedir. Mevcut arﬂivcilere hizmet içi e¤itim
verilmelidir. Yeni istihdamlarda Bilgi ve Belge Yönetimi
bölümü mezunlar› dikkate al›nmal›d›r.
Belediye Kütüphanelerinde E¤itim
33) Belediye kütüphaneleri kitap tabanl› hizmetlerin
ötesine geçerek toplumun yaﬂam merkezleri haline
dönüﬂmelidir. Kütüphane binalar› herkesin kolayca
eriﬂebilecekleri yerlerde inﬂa edilmelidir.
34) Belediyeler ve belediye kütüphaneleri çal›ﬂan ve
yöneticileri yaﬂam boyu ö¤renmeyi bir hizmet f›rsat›
ve sosyal sorumluluk olarak görmesi gerekir.
Kütüphaneler yaﬂam boyu ö¤renme etkinliklerinin
merkezinde yer almal›d›r. Bu konuda di¤er kurumlarla
iﬂbirli¤ine aç›k olmalar› beklenir.
35) Belediye kütüphanelerinin tiyatrodan müzi¤e, resme,
dil e¤itimine, do¤a etkinliklerine var›ncaya de¤in
halk›n gereksinim duydu¤u her alanda her konuya
yönelik katk›lar sa¤layacak hizmet vermeleri
gerekmektedir.
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36) Kütüphane kullanma ve okuma al›ﬂkanl›¤›n› yaymak
aç›s›ndan belediye kütüphaneleri iyi düﬂünülmüﬂ,
sürdürülebilirli¤i olan projeler üretmelidir.
37) Okul kütüphanelerinin belediyeler taraf›ndan
desteklenmesiyle bilgi okuryazarl›¤›, okuma al›ﬂkanl›¤›,
araﬂt›rma ve ö¤renmeyi ö¤renme alanlar›nda
gerçekleﬂtirilecek ortak projelerin özellikle gençler
ve çocuklar üzerinde olumlu etkileri olacakt›r.
38) Belediyelerin kütüphane oryantasyon programlar›
kapsam›nda düzenlenen etkinlikler kütüphane kullan›m
oranlar›nda art›ﬂlar sa¤layaca¤› gibi kütüphaneleri
etkin kullan›lan araﬂt›rma mekanlar› haline de
getirecektir.
39) Ülkemizde genel olarak çocuk kütüphaneleri ile ilgili
sorunlar bulunmaktad›r. Özellikle büyükﬂehir
belediyeleri d›ﬂ›ndaki belediyelerin bu konuda büyük
eksiklikleri bulunmaktad›r. Belediyelerin çocuk
kütüphaneleri konusunda da gerekli çal›ﬂmalar›
yapmalar› ve çocuk kütüphanelerinin art›r›lmas›
gerekmektedir.
40) Belediye kütüphanecilerine sözlü tarih seminerleri
verilmelidir.
41) Belediye kütüphanelerinde bulunan sözlü tarih
kaynaklar›na yönelik eriﬂim mekanizmalar› kurulmal›d›r.

696

