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Editörden...
Merhabalar,
Marmara Belediyeler Birliği (MBB) üye belediyelerine bağlı kütüphane, bilgi merkezi, bilgi evi ve araştırma merkezlerinde çalışan birim temsilcilerinden teşekkül eden Kütüphane ve Bilgi Merkezleri Platformu, çalışanların birlikteliğinin sağlanması, mesleki olarak sorunlarına çözüm önerileri getirilmesi, kişisel
gelişimlerine destek olunması ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 28 Aralık 2016’da kuruldu.
Kuruluş amacı mesleki birliktelik olan Kütüphane ve Bilgi Merkezleri Platformu ile bir yıllık süre zarfında üç farklı platform toplantısında 200 katılımcıya ve “Kebikeç Seminerleri” ile 250 kişiye ulaşıldı. “Temel
Kütüphanecilik Eğitimi” kapsamında da 80 kişiye eğitim verildi.
Belediye kütüphanelerine ilişkin faaliyet, haber ve bilgi metinlerinin yer aldığı ve yılda üç defa yayınlamayı planladığımız dijital bültenimizin ilk sayısıyla karşınızdayız. Bülten içeriğindeki tüm metinlerin, ilgili
belediyelerin çalışanları tarafından yazıldığını belirtmekten memnuniyet duyarız. Bu süreçte platformumuzun oluşturulmasına, eğitim ve seminerlerin gerçekleştirilmesine ve bültenin hazırlanmasına katkı
sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Bülten ile ilgili eleştiri, öneri ve bir sonraki bültende yayınlamak istediğiniz yazılarınızı, sefa.sahin@
marmara.gov.tr adresine göndermenizi istirham ediyoruz.
Keyifli okumalar dileriz.
Sefa Şahin
MBB Yazı İşleri Müdürü
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Bağcılar Belediyesi
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz
Halk Kütüphanesi

2004 yılında hizmete açılan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz
Halk Kütüphanesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı
bir alt birim olarak okuyucularına hizmet verilmektedir. Bilgi evleri, mahalle konakları, Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi, Gençlik Merkezi, Enderun Yetenekli Çocuklar
Merkezi, Engelliler Sarayı, Çanakkale Müzesi, Çocuk Oyun
Parkının içinde kütüphaneleri bulunmaktadır. Bağcılar Belediyesine bağlı içinde kütüphanesi olan 32 birimin arasında
en büyük ve en kapsamlı olanı Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesidir.
Kütüphanemiz 35.000 kitap kapasitelidir. 150 kişinin aynı
anda çalışma yapabileceği okuma salonlarına sahiptir. Haftanın 7 günü 08.30-22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Danışma, Genel Koleksiyon, Süreli Yayın ve Bilgi Erişim
Merkezi bölümlerinden oluşmaktadır. Geleneksek kütüphanecilik hizmetlerinin yanı sıra masal okuma saatleri, kitap
okuma saatleri, kütüphane tanıtım günleri, geleneksel kütüphane gezileri, bilgi okuryazarlığı ve araştırma teknikleri
seminerleri, okur-yazar buluşmaları, çizer-öğrenci buluşmaları, resfebe sergileri, açık havada kitap okuma etkinlikleri,
kitap fuarları düzenlemektedir.
Kütüphanemizin yürüttüğü projeler:
Bilge Kadın Platformu: 2011 yılında kitap okuyan ev hanım-

larının bir araya gelmesiyle oluşan sivil topluluktur. 2011 yılında 10 kişiyle çalışmalarına başlayan topluluğun sayısı 2017
yılında 230 kişiye ulaşmıştır. Her 15 günde bir kültür merkezinde edebiyat öğretmenin koordinatörlüğünde bir araya
gelerek kitap tahlil çalışmalarını yürütmekteyiz.
Kitapla Buluşma Yaşamla Tanışma Kulübü: Bağcılar İlçe Mili
Eğitim Müdürlüğünden alınan resmi izinle üç pilot okulla ortaklaşa yürüttüğümüz kulüp çalışmasıdır. Her 15 günde bir kültür merkezinde Türkçe öğretmenlerinin koordinatörlüğünde
bir araya gelerek kitap tahlil çalışmalarını yürütmektedir.
Herkes İçin Kütüphane Projesi: Resmi sloganı “Yerel Dönüşüm, Küresel Erişim” olan Herkes İçin Kütüphane Projesi
Bill ve Melinda Gates Vakfından sağlanan fonla ve Hacettepe
Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezinin girişimiyle yürütülen uluslararası bir projedir. Türkiye’den 170 kütüphanenin üye olduğu uluslararası projeye Bağcılar Belediyesini
temsilen Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi katılmıştır. Özgün çalışmaları ve yenilikçi hizmetleriyle
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezinin değerlendirmeleri sonucunda kütüphanemiz hep ilk sıralarda
yer almıştır. Antalya’da düzenlenen bölgesel değerlendirme
toplantısında sunum yapma, Polonya’da düzenlenen eğitim
programına katılmaya hak kazanmıştır.
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BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İSTANBUL
KİTAPLARI KÜTÜPHANESİ

9 Aralık 2015 tarihinde hizmet vermeye başlayan kütüphanemizde, İstanbul üzerine yazılmış birçok eser yer almaktadır.
İstanbul Kitapları Kütüphanesi, yerli ve yabancı yazarların
İstanbul’u anlattığı kitapların, dergilerin, romanların, seyahatnamelerin, İstanbul’da görev yapmış yabancı diplomatların anıları ile kent tarihi, kültürü, coğrafi yapısı, ekonomisi
ve mimarisi ile ilgili yayınların, mesleki birlik ve odaların yayımladığı raporların, gravürlerin, haritaların ve fotoğraf albümlerinin bulunduğu bir araştırma kütüphanesidir. Kütüphanemizde yerli ve yabancı dillerde kaleme alınmış 8680 adet
yayın bulunmaktadır. Bu yayınların 8561’i kitap, 45’i Harita,
14’ü Gravür, 60’ı Resim ve Albümdür.
Kütüphaneden yararlanmak için üye olmak gerekmektedir.
Mevcut üye sayısı 965 olup, günlük kullanıcı sayısı ortalama
70 ile 100 arasındadır.
SESLİ KÜTÜPHANE

İstanbul Kitapları Kütüphanesi bünyesinde, görme engelli
vatandaşlarımızın kitaplara kolay bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla sesli kitapların hazırlandığı “Sesli kütüphane”
bölümümüz vardır.
Gönüllü vatandaşlarımız tarafından ses kayıt odalarımızda
seslendirilen ve kayda alınan kitaplar görme engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaktadır. Bunun yanı sıra görme
engelli vatandaşlarımızın talep ettiği her türlü materyal de
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(Ders kitapları, fotokopiler v.b.) seslendirilmektedir. Şuana
kadar seslendirilerek kütüphanemiz derlemesine kazandırılan sesli kitap sayısı 154 tanedir.
Görme engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun olarak
hazırlanan bölümde vatandaşlarımız interneti kullanabilir,
araştırma yapabilir, istediği belgenin ses dosyasını kendi cep
telefonuna veya istediği cihazına aktarıp istediği şekilde istediği yerde ve zamanda dinleyebilir.
Sesli kütüphanemizde görme engelli vatandaşların
hizmetine sunulan cihazlar şunlardır:
1 adet Topaz: Bu cihaz, görme yetisi zayıf olanların kitaplarını
büyük ekrana yansıtarak rahat bir okuma yapmalarını sağlar.
1 adet Ekransız görme engelli bilgisayarı (SARACE): Bu cihazın üzerinde bir adet kamera vardır. Kullanıcı bu kamerayla kitabını yahut istediği bir belgeyi fotoğraflayarak word
belgesine dönüştürür ve bu cihaz o metni görme engellilere
seslendirir.
2 adet Kameralı masaüstü bilgisayar (Konuşan Bilgisayar): Bu
bilgisayarlar açıldığında Jaws adlı program konuşmaya başlar
ve görme engelli kullanıcılar PC’de istedikleri araştırmaları
yapabilirler. Konuşan bilgisayarlar sayesinde gören insanlar
düzeyinde bilgisayar kullanabilirler. Bilgisayarların birinde
kamera vardır. Pearl adlı bu kamera ile SARACE kamerasının yaptığı işleri yapabilirler.

OSMANİYE HALK
KÜTÜPHANESİ
Osmaniye Halk Kütüphanesi; Bakırköy Belediye
Başkanlığı’na bağlı, Osmaniye mahallesinde bulunmaktadır. Merkezi bir yer
olmaması nedeniyle, daha
çok mahallede oturanlar tarafından kullanılmaktadır.
Bunun dışında çevre ilçelerden de fazla olmasa da okuyucularımız gelmektedir.
Sınavlara hazırlananlar ve
üniversite öğrencileri daha
çok ders çalışmak için kütüp-

haneden yararlanmaktadırlar.
Kütüphanemize gelen öğrenci sayılarımızı arttırmak
için, öğrenci ve velilere
yönelik kahvaltılı toplantılarla ortamı tanımaları sağlanmıştır. Yine çevredeki
okullarla ilişki kurularak,
her sınıfın okuma saatinin
bir dersini kütüphanemizde
yapmaları sağlanmıştır.
Yıl içinde en çok kitap
okuyan bir grup kitap fu-

arına götürülmüştür. Kız
misafirhanesinde
kalan
öğrencilerin gönüllü katılımıyla, çocukların ödevlerine etüt ortamında yardımcı olunmuştur.
“Kitabınız Kapınızda” projesiyle
okuyucularımızın
internet ortamında kütüphanemizden kitap seçmeleri
ile istedikleri kitaplar araçla

evlerine ulaştırılmıştır. Bu
uygulamaya ilgi giderek artsa da araç sıkıntısı nedeniyle, zaman zaman aksamalar
olmaktadır.
Kütüphanemizin yeni olması, fiziki ortamı, kitap sayısına bakarak, okuyucu ve
okunan kitabın iki yıl içinde ikiye katlanması gelecek
açısından umut vericidir.

Beylikdüzü Kütüphanelerinde Dijital Dönem
Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde
hizmet vermekte olan kütüphaneler, ilçede yaşayan vatandaşların her türlü bilgiye erişmelerinde kolaylık sağlamak,
okuma alışkanlığı ve kütüphane kültürü edinmelerine katkı
sağlayarak yaşam boyu eğitimi desteklemek amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Kütüphane koleksiyonları, okuyucu talepleri, en çok tercih
edilen konu ve türdeki yayınlar, yeni çıkan eserlerle güncel ve seçkin yayınlarla geliştirilmekte ve yenilenmektedir.
10 kütüphane, 70 bin civarı koleksiyonu ile 12 bin üyesi
bulunan kütüphaneler, verdiği hizmetler ve düzenlediği
etkinlikler ile birer yaşam alanı ve sosyal mekân olma özelliği de taşımaktadır. Kütüphaneler sessiz okuma ve çalışma
mekânları olmanın yanı sıra en doğru bilgiye en hızlı şekilde erişimi sağlayacak, gelişen teknoloji şartlarında çağdaş
kütüphanecilik hizmeti verilmesine olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır.
Beylikdüzü Belediyesi Kütüphanelerine internet üzerinden
de ulaşılabilmektedir. www.beylikduzu.bel.tr ve Cep Kütüphanem Mobil Uygulaması ile katalog tarama yapabilen
okuyucular sistem üzerinde oturum açarak tarih uzatımı,
kitap ayırtma, kişisel okuma listesi oluşturma, kütüphaneciyle direkt iletişim gibi bireysel işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Kütüphanelerde kullanıcıların güvenli internet
ortamında bilgi teknolojilerinden faydalanmalarını sağlayan
internet erişimli bilgisayarlar bulunmaktadır. Kullanıcılar,
ücretsiz olarak çıktı hizmeti alabilmektedirler. Internet erişimi, belgesel-interaktif eğitim DVD izleme, bilgisayarda
ödev hazırlama, çıktı alabilme imkânı sunulan bu bölümde okuyucu bilgilendirilir, çalışmasına yön gösterilir. Bilgi

Okuryazarlığı ve araştırma teknikleri konularında uygulamalı seminerler, online konferanslar verilmektedir.
Beylikdüzü Belediyesi Kütüphaneleri, okullara kurduğu kütüphaneler ve Bilgi Okuryazarlığı alanında geliştirdiği kütüphanecilik hizmetleri ile Uluslararası Yerel Yönetimlerde
Arşiv ve Kütüphanecilik Hizmetleri Sempozyumunda Beylikdüzü Belediyesi’ni temsil etme hakkı kazanmış, yurtdışında bulunan kütüphanelere örnek projelerini sunmuştur.

Gelişen bilgi çağında E-devlet, e-belediye, e-kariyer ve
e-sağlık başta olmak üzere internet üzerinden erişebilecekleri her türlü hizmetlerden yararlanabilmeleri için vatandaşlara eğitimlerin verilmesi planlanmıştır. Bu görüşten
hareketle, Hacettepe Üniversitesi Teknokent-Teknoloji
Transfer Merkezi’nin girişimiyle ABD’deki Bill ve Melinda Gates Vakfı ortak projesi olan “Herkes İçin Kütüphane
(HİK)” projesinde Beylikdüzü Belediyesi Kütüphaneleri
olarak üye olunarak kurumsal işbirliği sağlanmış ve çalışmalar başlatılmıştır.
Eğitimler kapsamında özgeçmiş oluşturma, etkili sunum
teknikleri, sosyal medya kullanımı, temel bilgisayar kullanımı ve web sayfası hazırlama, Autocad, Adobe Photoshop
Eğitimi gibi pek çok kapsamlı eğitim veritabanı hizmeti
sunulmaktadır.
Kütüphanelerin cazibe merkezi haline dönüştürülmesi ve
dezavantajlı grupların yaşam kalitesini iyileştirilmesinin
amaçlandığı projede hedef kitlede ev hanımları, engelliler,
öğrenciler, göçmenler, işsizler, ileri yaştaki vatandaşlar vb.
dezavantajlı gruplar ile tüm kütüphane kullanıcıları yer almaktadır.
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Kütüphane Oryantasyon Sunumları
Düzenlenen oryantasyon sunumlarında,
vatandaşlarımıza kütüphane kullanımı,
doğru bilgiye erişim, kütüphane kuralları, araştırma teknikleri ve kütüphanelerden yararlanma koşulları ile ilgili bilgiler
aktarılmaktadır.
Öncelikle; anaokulu, ilkokul, ortaokul
ve liselere yönelik düzenlenen kütüphane etkinliklerinde okumanın faydaları, kütüphanede en doğru bilgiye hızlı
erişmenin yollarının öğrenilmesi, bilgi
çağında öğrenmenin ve bilgi edinmenin
önemi vurgulanmaktadır.
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Bilgi Okuryazarlığı ve Araştırma
Teknikleri Seminerleri

alıntı yapılması konularında bilgiler
aktarılmaktadır.

Düzenlenen Bilgi Okuryazarlığı Seminerlerinde; katılımcılarımız, araştırma
yaparken izlenmesi gereken yollar, uygulanması gereken metodlar, okumanın
faydaları, yazının ve edebiyatın tarihi,
kitapların yazım ve basım süreci, kütüphane ve arşiv süreci hakkında detaylı
bilgiler edinmektedirler.

Parklarda Okuma Keyfi

Düzenlenen seminerlerde, internetin
doğru kullanımı, proje ve performans
ödevlerinde izlenecek metodlar, bilimsel araştırma teknikleri, literatür
tarama, kaynakçanın hazırlanması ve

Yaşam Vadisi Açık Hava Park Kütüphanesi ve Çağdaş Yaşam Park Kütüphaneleri halkımıza her yerde her daim kitap
okuma zevkini yaşatmak, yemyeşil Beylikdüzü parklarında okumanın zevkine
varmalarını sağlamak amacıyla hayata
geçirilmiştir. Park kütüphanelerinde
ödünç kitap hizmetinin yanı sıra okuma
etkinlikleri düzenlenmektedir. İlerleyen
tarihlerde kitap edebiyat ekseninde farklı etkinlikler projelendirilmektedir.

İBB Esenler Barış Manço
Halk ve Çocuk Kütüphanesi

Kütüphanemiz 1999 yılı Mart ayında açılmış olup, adını aynı günlerde vefat eden büyük sanatçı Barış Manço’dan almıştır. Kütüphanemiz 2 kattan ibaret olup toplam brüt alanı 500 metrekaredir. Bir katı halk bölümü, diğer katı ise çocuk bölümü olarak
hizmet vermektedir. Üyelik sistemi ile kitaplar 30 gün süre ile ödünç alınabilmekte olup, üyelik için kimlik belgesi yeterlidir.
Kütüphanemizde; Müracaat kaynakları, dini kitaplar, kişisel gelişim kitapları, siyasi, sosyolojik, sanat, yerli ve yabancı edebiyat
kitapları ile tarih itapları mevcuttur. Ayrıca Türkiye’de çıkarılan 19 adet dergi kütüphanemize düzenli olarak alınmaktadır.
Kütüphanemizin güncel envanter bilgileri:
1- Kitap sayısı: 19918
2- Süreli yayınlar: 19
3- Üye sayısı: 11423

7

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
BİLGİ EVİ VE KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ

Yerel yönetimlerin eğitime yönelik sosyal politika uygulamalarından biri olarak Bilgi Evleri, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde örgün eğitime yaptığı katkılar ile çocuk ve
gençlere önemli olanaklar sunmaktadır.
Bilgi evleri, ilk ve ortaöğretim düzeyindeki çocuk ve
gençlerin toplumsal düzeyde istenen tutum ve davranışlara sahip olması için kütüphanecilik hizmetini de kapsayan
ancak geleneksel eğitim hizmetini aşan faaliyetlerinde yürütüldüğü kurumlardır. Bilgi Evleri, drama çalışması, şiir
dinletisi, oyun ve zekâ atölyeleri, kulüpleri, özel çalışma
grupları, kütüphane şenlikleri, bağış kitap kampanyaları
ve yarışmaları ile çocukların akademik ve sosyal gelişimini destekleyen çağdaş bilgi ve teknoloji merkezleridir.
Bu merkezlerde, uzman eğitimciler ve görevliler, mahalle
ölçeğinde çocuk ve gençlerin sosyalleşebilmesi, kendilerine uygun şekilde hazırlanan mimari özellikleri ile güvenli bir kurumda, sosyal bir mekâna kavuşmuştur. Bilgi
evlerinin en önemli işlevsel özelliği çocukların toplumsal
hayatın içinde eğlenerek öğrenmelerini sağlayan gönüllü
katılımlarını içeren çalışmalara sahip olmasıdır. Öğrenci odaklı anlayışı ve not kaygısından uzak eğitim yaklaşımları ile bilgi evleri, çağdaş eğitim felsefesinin tohumlarının atıldığı önemli eğitim kurumlarıdır. Bütünsel bir
eğitim felsefesini benimseyen bilgi evlerinde aile katılımı
en üst düzeyde tutulmakta ve aile bireylerinin kişisel gelişimlerine de katkı sağlanmaktadır. Toplumsal gelişmenin temeli olarak eğitim, bilgi evlerinde bireyin kendisini
gerçekleştirecek ve tanıyacak donanıma sahip olması için
yapılmaktadır. Kendilerini özgürce ifade eden çocukların,
gelecekte yeteneklerini keşfedip değerlendirmeleri bilgi
evlerinin temel amaçlarındadır.
Bilgi evlerinin kurulmasındaki temel amaç fırsat eşitliğinin
sağlanmasına yönelik çalışmaların modern ve ileri tekno-
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loji ile desteklenmesi, çocukların geleceğe hazırlanması ve
kendilerini tanıması açısından sosyo-kültürel bir hizmet
sunulmasıdır. Bu amaçlara uygun faaliyetleri özetlemek
gerekirse, bilgi evlerinde çocuklar ve gençler kontrollü
olarak interneti kullanma hakkına, serbest zamanlarını
özgürce yaşayacakları sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılım hakkına sahiptir. Bilgi Evleri’nde, çocuklar ve
gençler kendilerini tanımlayabilecekleri sosyal, kültürel ve
sanatsal etkinliklerle yönlendirilmekte ve bu etkinliklerle
tanışmaları sağlanmaktadır. Bugün Bilgi Evleri’ndeki pek
çok çocuk hayatlarında ilk defa bu rehberlik hizmeti ile bir
sergiye, tiyatroya ya da konsere gitme olanağı bulmuş ve
sosyalleşmesi sağlanmaktadır.
Çocuk ve gençler için yapılan anlayarak hızlı okuma
kursu derslerine odaklanmalarına yardımcı olurken,
grup ve drama çalışmaları ile kendilerini ifade etme yeteneği kazanmaktadır.
Çocuk ve gençler, düzenlenen yarışmalarla rekabeti öğrenmekte ve ödüllendirilmenin keyfini sürmektedir. Bilgisayarları olmayanların eğitmenlerin eşliğinde bilgisayarda ders yapması ise onlara sunulan bir başka Bilgi Evi
hizmetidir. Öğrenci-Aile ilişkilerinin de rehberlik hizmeti
ile geliştirildiği bu kurumlarda grup terapileri ve kişisel
gelişim çalışmaları yapmak ailenin tutum ve davranışlarını da değiştirmekte olumlu geri dönüşler alınmaktadır.
Çağdaş eğitim anlayışı oyunu, eğlenmeyi ve bilgiyi öğrenci odaklı bir eğitim anlayışı içinde bireyin katılımının üst
seviyede olması ile açıklamaktadır. Bilgi evleri, bu açıdan
değerlendirildiğinde önemli bir boşluğu dolduran faaliyetleri ile çağdaş eğitim kurumlarıdır. Bu kurumların gelişmesi ve faaliyetlerini arttırması geleceğin teminatı çocuk
ve gençler için paha biçilmez bir fırsattır.

Deneme: Kader Çolak - Sancaktepe Belediyesi

KÜTÜPHANELER MEYVE VERİR Mİ?
Kitap ya da kütüphane şu kökten gelir, şöyle okunur ya da
çekimleri şunlardır yazarak başlamayacağım yazıma. Şüphe
yok ki çokça bu konu hakkında bilgi sahibi oldunuz. Öyle ki
sürekli kitap ve okumak hakkında bolca makaleler yazıldı,
yorumlar yapıldı. Bununla beraber ne kadar yol alabildik o
meçhul tabi. Burada önemli olan neden kitap okumamız ya
da çocuklarımızı neden kitap okumaya yönlendirmemizden çok, kitap okursak ve doğru yönlendirmelerle onlara(okuyucuya) ulaşırsak sonucun ne olacağını düşünmek.
Sonuç elbette çok güzel olur. Peki nasıl?
Kütüphaneyi oluşturan unsurları hepimiz biliriz. Kütüphaneci, kullanıcı, derme, bina ve teknolojik donanım. Her biri
birbirinden değerlidir elbet. Fakat en kıymetlisi, hizmetin
asıl kaynağı kullanıcıdır. Diğer unsurlar kullanıcıya ulaşmakta bir vesile. Yol gösterici ise kütüphanecidir. O hem bilginin kaynağı hem de yönlendiricisidir. Kaynağı damarlara
ulaştıran, sonucunda da meyve verdiren asıl kaynaktır yani.
Peki ya meyve. Kim sevmez ki. Rengiyle, kokusuyla ve hatta dokusuyla, eşsiz lezzetiyle kimse yok diyemez sanırım
meyveye can veren nedir peki? Toprağı, tohumu, suyu…
Çocuk bir fidandır. Onu besleyen ise kitaptır. Toprağı ailesidir. Peki, meyvesi nedir? Elbette bilgisidir. Ne susuz ne de
topraksız yaşayamaz. Bilgiyle; ulaşamadığı, gücünün yetmediği her şeye ulaşır. Hayatına kitapların sunduğu eşsiz
imkânlarla devam eder.
Bir fidandan tek bir çeşit meyve olur, ama bilgiyle çocuk çeşit çeşit meyve verir, âdete meyvesini kendisi yetiştirir, büyütür ve bittabi diğer insanlara sunar. Eğer meyve lezzetliyse yani doğru, kaynağı sağlam ve güncelse değmen tadına.
Eğitimin kişilik üzerindeki etkisi hiç şüphe yok ki tartışmasızdır. Ailede başlar ve ömür boyu devam eder. Yani çocuğun ilk öğretmeni ailesidir. Burada tüm aile efradına büyük
sorumluluk düşür. Eğer aile bireyleri, çocuğun eğitim ve
öğretim yaşı olan 0 - 6 yaş grubunda çocuğa gerekli bilgiyi
sunamaz ise çocuğun en verimli dönemini verimsizleştirir.
Bilgiye ve ilgiye aç olan çocuk başka şeylere ilgi duyar. En
basiti televizyon mesela. Saatlerini o anlamsız makinenin
başında geçirir ve günlük kazanımı olmaz, olamaz. Aileyi
burada doğru şekilde yönlendirecek kişi kütüphanecidir,
yani bilginin asıl kaynağı. Bakınız buruda bahsettiğimiz
şey aslında bir bütündür. Eğer aile temelde kütüphane ve
kitap kültürüyle yetişmişse çocukta öyle yetişir. Bir nesil
de böyle bir anane üzerine temel atar. Değilse, sonradan
zamanımızda da olduğu gibi kitabın ne olduğunu bilmeyen, arada hocalar tarafından ‘kitap okuma cezası’ konulu- ki bu çocuğa yapılan en büyük kötülüktür- sözüm ona

dersin bir parçası olarak görür. Sürekli kitap okumanın ne
kadar faydalı olduğunu anlattığımız ama aynı zamanda da
kitap okuma cezası verdiğimiz öğrenciye kitap ve ceza kavramlarını pekiştirerek açıklamak için hangi lügatı kaynak
gösterebiliriz acaba. Düşünmeli…
Evet, düşündük sanırım. Aile fertlerinin çocukla beraber
bir kitaba yolculuk yaptığını düşünelim. Başka zamanlarda
aynı düşünemeyen, çoğu zaman ve haklı olarak farklı bakan aile efradı kitapta buluşur. Anne, baba, hala dayı, amca,
babaanne, anneanne ya da yanında çocuğa kim ebeveynlik yapıyorsa kısa süreli de olsa çocuk gibi düşünür, onun
dünyasından hayata bakar. Hiç ortak noktası yokmuş gibi
düşünen ya da paylaşılacak şeyleri; yemek yemek, okula
gitmek, seyahat etmek vb. dışına çıkamayan aileye en güzel
alternatif olur.
Temel yapı taşı bilgi üzerine kurulan- farkındaysanız bilgi diyorum kitap ya da kütüphane demiyorum- harcı bilgiyle yoğrulmuş, suyu tam oranında ilave edilmiş, tek eksiği tuğlalarla
inşa edilmeyi bekleyen yapıdır kullanıcı. Bilgi sadece kütüphaneden talep edilmez ama bilgi çeşitliliğinin en fazla olduğu,
bilgi kaynağına ulaşımın en kısa yolu kütüphanelerdir.
Yukarıda kullanıcının bilgiyi sunmasından bahsetmiştim.
Eğer kullanıcı bilgiye doymuşsa ve aileden paylaşmak gibi
dünyanın en güzel, en takdire şayan ahlakını kazanmışsa,
kendi meyve vermesinin yanında diğer kullanıcıları da bu
yöne sevk eder. Böylelikle meyve sayısı da çeşitliliği de artar.
Kütüphaneye yönlendirme ile gelen kullanıcının sayısı
azımsanacak gibi değildir, emin olun. Kitap okumaya değil de sadece ders çalışmaya gelen kullanıcılar, ayağı alışsın mantığıyla kütüphaneye kazandırılması aslında hiçte
zor değildir. Tabi ki yine iş burada da kütüphaneciye ya
da bilgi yöneticisine düşer. Son dönemlerde kütüphaneler
sadece kitap al- ver değil sosyal hayatın bir cazibe merkezi
olmuştur. Bu kapsamda düşünürsek kütüphanelerde ya da
daha geniş anlamıyla bilgi merkezlerinde yapıla bilineceklerin listesi gayet uzundur, olmalıdır da.
Buradan sonra üzerinde duracağım konu kütüphane ya da
kütüphanecinin bu meyve üzerindeki görevinin ya da yerinin ne olduğudur.
Kütüphaneci ağacın yani çocuğun damarları gibidir. Fidana, suyu yani bilgiyi ulaştıran kütüphanecinin görevi burada daha da katlanır, değer kazanır.
Burada sadece çocuğu doğru yönlendirmekle kalmaz, aileye de doğru yönlendirmelerde yol gösterir.
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PEKİ, KÜTÜPHANE NASIL MEYVE VERİR?
Asıl soru bu işte. Şöyle bir tanım vardır hocalarımdan kulağımda kalan, bana iş hayatımda yol gösteren. Doğru bilgi: doğru zamanda, doğru kişiye, doğru bilgiyi vermektir.
Doğru kişi diyoruz, çünkü bilgiyi talep eden yaş grubu bir
kütüphaneci için büyük önem arz eder. Bilgi ağırdır onun
içindir ki herkese aynı seviye bilgi yüklenmez.
Talep eden kişiye göre bilgi çeşitlilik gösterir. Bu çeşitli
bilgiye ulaşımı sağlayan damar kütüphanecidir. Kütüphanecinin yüklendiği sorumluluk, çocuğun ilk kişilik
oluşumundan başlayıp öteki dünyaya intikaline kadar
devam eder. Süreç çok uzun. Burada üzerinde duracağım
bir diğer konu da, sadece çocukların kütüphaneyle olan
ya da olması gereken ilişkisi değil, aslında tüm kullanıcı
gruplarının kütüphaneye kazandırılmasıdır. Ama eğer
bu alışkanlık çocuk dediğimiz yaş grubuyla başlarsa, diğer yaş grupları için yapmayı düşüneceğimiz tek şey, kütüphanelerdeki farklı etkinlikler olacaktır.

Doğru zaman diyoruz çünkü kişi ihtiyacı olduğu zaman
bilgiye susar. Çok gerekli zamanda da doğru bilgi sunulursa o zaman değerli bilgi olur. Kütüphaneci doğru
zamanı bilir, ona göre yönlendirme yapar. Şayet doğru
zamanda verilmeyen bilgi biraz gereksiz ve lezzetsiz gelebilir. İnsanın acıktığındaki besinden alacağı vitaminle
diğer zamanlarda alacağı vitamin elbette ki farklıdır.
Doğru bilgi diyoruz; çağımız gereksinimi olan internet
başta olmak üzere diğer bilgi kaynakları da çoğu zaman
doğru bilgiye ulaşımı zorlaştırmakta. Onun içindir ki bilgi
kaynağını yerinden yani kütüphanelerden almak çok büyük önem arz etmektedir. Kütüphaneye gelen kullanıcıya doğru bilgi kaynağını sunmak, belki abartı olacak ama
bunu yazmak istiyorum kütüphanecinin en asli görevidir.
Kullanıcı eğer istediği kaynağı bulur ve ondan gerekli
vitamini alırsa işte o zaman meyve verir. Kütüphaneler
meyve vermeli. En lezzetli, en taze, en çeşit meyveyi hem
de. Kütüphaneci kullanıcıya ulaştığı sürece kütüphanecidir, bilgi yöneticisidir, bilgi mühendisidir.

Büyükçekmece Belediyesi 1. Kitap Günleri Yapıldı
Büyükçekmece Belediyesi 1. Kitap Günleri, 22 büyük
yayınevi, 8 sahaf ve 1 taş plak koleksiyoncusunun katılımıyla Büyükçekmece Belediyesi yeni hizmet binası avlusunda açıldı.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediyelerin kültür ve sanata daha çok önem vermesi gerektiğine vurgu yaparak, “Kitap okumayı insanlarımıza
sevdirmek, kitapları onların ayağına getirmek bu ülke
için yapılabilecek en aziz, en ulvi hizmetlerden bir tanesidir” dedi.
Kutadgu Bilig Halk Kütüphanesi: 30.000 adet kitap kapasitesi, 60 kişilik oturma ve okuma alanına sahip olup, aynı
zamanda dünyanın önde gelen kütüphaneleriyle de online
otomasyon sistemi ile okuyucularına kitap sorgulama olanağı sağlanmaktadır.
2009 yılında kurulan, binlerce üyesiyle 7’den 70’e her
kesime hizmet veren Kutadgu Bilig Halk Kütüphanesi,
okul öncesi çocuklara da farklı seçenekler sunarak dijital
arşivi ile üyelerine hizmet veren kütüphane, ödünç kitap
sistemi ile de ilgi görüyor. İlçe halkının desteği ile kitap
sayısı her geçen gün artıyor. Büyükçekmece Belediyesi
tarafından halkın hizmetine sunulan Halk Kütüphanesi’nden, günlük ortalama 80 kişi üzerinde okur ve ziyaretçi yararlanmaktadır.
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Büyükçekmece Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 14
Kıraathane ve 4 Sanat Merkezi ve 5 kafede ortalama 300
kitaplık mini kütüphaneler kurularak vatandaşların kitap
okuma alışkanlıklarının artması sağlanmıştır. 1 yılda 2400
kitap ödünç alınmış ve çok sayıda vatandaş tarafından kıraathanelerde kitap okunmuştur. Halkımızı daha fazla kitap okumaya teşvik etmek için 2016 yılında kitap koleksiyonlarının güncellenmesi yapılmaya başlanmıştır.
Online Kitap Sorgulama Sistemi: 7965 aktif üyesi bulunan
Kutadgu Bilig Halk Kütüphanesi’nde ‘Kütüphane Otomasyon Sistemi’ ile de 30 bin kitaba ulaşmak mümkün.
kutuphane.bcekmece.bel.tr adresine girerek eser adı, yazar
adı ve anahtar kelime seçenekleri ile yapılan sorgulama da,
istediğiniz kitaba ulaşılabiliyor.
Atatürk Kültür Merkezi: Bilgi Evi, Okuma Odası ve Bilardo Salonu ile bölge halkımıza hizmet vermektedir. Bilgi
Evi, Kütüphane ile koordineli çalışmaktadır. Öğrencilerimiz araştırmaları için Kütüphaneden ve Bilgi Evi’nin internet imkânlarından yararlanabilmektedir.
Bölge halkımızın ve öğrencilerin yoğun kullandığı Bilgi
Evi, 24 bilgisayar ile kullanıcıların internet ihtiyaçlarını
karşılamakta aynı zamanda kullanıcılarımız yazıcıdan çıktı
alabilmektedirler.

MERKEZEFENDİ ŞEHİR KÜTÜPHANESİ
Zeytinburnu Belediyesi tarafından 26
Mayıs 2016 tarihinde hizmete açılan
Merkezefendi Şehir Kütüphanesi mimari yapısı, kuruluş amacı, hizmet verdiği
okur çeşitliliği ve imkânlar ölçüsünde
okurlarına sunduğu hizmetler açısından
farklılık gösteren bir kütüphane hizmeti
sunmaya çalışmaktadır.

saçımında kullanılmaktadır. Başlangıçta
değişik amaçlar için kullanılabilecek bir
mekân olarak tasarlanmış olan, uzun süre
Organik Halk Pazarı ve El Emeği Göz
Nuru Pazarı şeklinde değerlendirildikten
sonra çevresinde bulunan tarihi ve kültürel
doku da dikkate alınarak kütüphane olarak
kullanılmasına karar verilmiştir.

Mimari Yapı

Sayılarla Merkezefendi Şehir Kütüphanesi

Mimari çizimini Turgut Cansever’in
yaptığı Merkezefendi Şehir Kütüphanesi
bugün İstanbul’un tüm ilçelerinden gelen
kullanıcıları 24 saat ağırlayan bir kimliğe
bürünmüştür.
Yarım kubbe şeklinde tavan yapısı, ferah
bir mekân, doğal ışıktan olabildiğince faydalanmaya imkân sağlayan cam giydirme
dış cephe, ahşapla metalin uyumlu kullanımı klasik mimari unsurlardan kurşun
ile kaplanan çatı, mimari açıdan kütüphanemizin en belirgin yanlarıdır.
Mimari yapısı yanında, yakın çevrede kütüphaneyi görünüm olarak kapatacak yapıların olmaması da kütüphaneye görsellik açısından ayrı bir güzellik katmaktadır.
Seyir kulesi özelliğiyle binayı tamamlayan
parçanın alt kısmında kütüphane içinden
giriş çıkış sağlanan ama kütüphaneden bağımsız bir kafeterya, üst kısmında ise kısa
süreli özel toplantıların yapıldığı bir dinlenme salonu bulunmaktadır. Kule aynı zamanda Zeytinburnu Belediyesi tarafından
18 yıldır düzenlenmekte olan Merkezefendi Tıp Festivali açılışında Mesir Macunu

1 Yönetici (BBY Mezunu) toplam 28 kişilik kadro ile 24 saat hizmet vermektedir.
Açık raf, Bölünmüş ve numaralandırılmış
masa, 121 Oturma kapasitesi, Üyelik ve
kartlı giriş sistemi, Dewey Onlu Sınıflama, YORDAM Otomasyon Programı,
RFID etiket, 14.500 Kitap, 2000 sayı süreli yayın, Ödünç verme hizmeti.
3400 üye’nin 884’ü Zeytinburnu adresine
kayıtlıdır. Zeytinburnu dışından gelen
kullanıcılarımızın Şehir Kütüphanesi’ni
tercih nedenlerinin başında 24 Saat açık
olması, kendi bölgelerinde kütüphane
olmaması, Kütüphanesi olan semtlerden
gelenlerin tercih nedeni ise akşam kapalı
olmaları, yer bulamamaları hem de burasının daha rahat olması, Sıra beklerken
dışarıda kalmamaları, çay/kahve, 3 vakit
sıcak çorba ikramı olması önemlidir.
Şehir ve Şehircilik üzerine bir araştırma
kütüphanesi olması için planlanan ve
plana bağlı olarak hazırlıklarını sürdürmekte olan kütüphanemiz, bu hedefe
ulaşıncaya kadar boş kalmaması amacıyla

kapılarını herkesin kullanımına açmıştır.
Özel durumlar dışında lise seviyesinin altında olan kullanıcılar bilgi evlerine yönlendirilmektedir.
Bekleme Salonu Ve Numaralı Takip
Sistemi
Kullanım yoğunluğuna bağlı olarak kütüphanede yer bulamayan kullanıcılarımızın olumsuz hava koşullarından
etkilenmemeleri ve kartlı sistem uygulamasının sağlıklı yürümesi için Kütüphane binamızın bir kısmı Bekleme Salonu
olarak düzenlenerek kullanıma açılmıştır.
Bu uygulamada üye kartına sahip olan
kullanıcımız kütüphane dolu olduğunda bekleme salonuna yönlendirilmekte,
burada sıra numarası alarak bekletilmektedir. Kütüphane kullanımı biten okuyucularımızın çıkışı sonrası bekleme salonunda bulunan kioskla sırası gelen için
uyarı verilmekte, ayrıca kullanıcımızın
salon dışında bulunma ihtimali göz önünde tutularak SMS ile kendisine kütüphane
kullanım sırası geldiği hatırlatılmaktadır.
Giriş turnikelerinde bulunan ekran ile
kütüphane doluluk oranı anlık olarak takip edilmekte, giriş ve çıkışlarda kütüphane oturma kapasitesinin verimli olarak
kullanılmasına yardımcı olması amacıyla
çıkış süresi seçenekleri belirlenmiştir. 20,
60 dakikalık süre ve tamamen çıkış seçeneği ile kullanıcılarımız yönlendirilmektedir. Tamamen çıkış seçeneği kullanıldığı zaman bekleme salonundaki sistem
devreye girerek bekleyen kullanıcının
kütüphaneye geçmesi sağlanmaktadır.
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