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Kütüphaneler ve kütüphanecilik alanında yapılan hizmetlerden, yeniliklerden ve etkinliklerden haber-
dar olabilmek, birlik olabilmek adına oluşturduğumuz, dijital olarak yayınlanmaya başlanan bültenin 
dördüncü sayısını on iki yazıyla yayınlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayıda, yerel yönetim-
ler tarafından yayınlanan süreli yayınlardan, farklı belediyelerin kütüphane ve bilgi evi tanıtımlarına; 
belediye kütüphanelerinde ve kent arşivleri için hazırlanan yönetmelik taslaklarından, kongre ve fuar 
tanıtımlarına kadar farklı alanlarda yazılar kaleme alındı.  

Dört bültende toplam kırkı aşkın yazı ve makale yayımlamanın sevincini yaşıyoruz. Bu vesileyle kat-
kılarını bizden esirgemeyen akademisyen, kütüphaneci, kütüphane çalışanı, bölüm mezunu ve öğrenci 
arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. 

Bir önceki sayımıza başlarken “İdeal Kütüphane Standartları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı ça-
lıştayın raporlaştırma sürecinde sona gelindiğini müjdelemiştik. Bu süreçte, paydaşlarımızın çok büyük 
bir desteğiyle çalıştay raporunu yayımladık. Bunun yanı sıra MBB Kütüphane ve Bilgi Merkezi Platfor-
mu Toplantısı’nı Zeytinburnu Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. 

MBB Kütüphane ve Bilgi Merkezleri Platformu olarak, kütüphanecilik alanına yeni bir soluk getirmek 
için çabalıyoruz. Bu süreçte yaptığımız seminer, eğitim, bülten ve toplantılarla ilgili eleştirileriniz bizlere 
daha çok güç katacaktır. İlgili tüm eleştiri ve önerilerinizi 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

Editörden...

KÜNYE

Genel Yayın Yönetmeni   |   M. Cemil Arslan 

Editör   |   Sefa Şahin 
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Kentlerin Hafızası : Yerel Yönetimler 
tarafından YaYımlanan süreli YaYınlar
ı - istanbul belediYeleri
Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinin Belediye yöneticilerine 
yüklemiş olduğu  “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıy-

la; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve 

kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, 

itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve 

mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sa-

nat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğren-

ci yurtları, Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki 

belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. 

Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlen-

direrek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler”.
1 sorumlu-

luğa bağlı olarak birçok belediyemiz tarafından kültür ve sanat 
faaliyetleri yürütülmektedir.

Tanıtım broşürleri, halk tarafından ilgiyle karşılanacağı düşü-
nülen yayınların yeniden basımları, yerel veya bölgesel özellikte 
bilgi ve belge taşıyan akademik yayınlar yanında değişik format 
ve içerikte süreli yayınlar da hazırlanarak ilgililerin beğenisine 
sunulmaktadır.

Dergi, Gazete, Bülten, Broşür başlıklarını taşıyan bu yayınlar; 
Şehrin tarih, kültür, sosyal yaşam ve belediye hizmetlerini gerek 
yayımlandıkları dönemde yaşayanlar, gerekse gelecek nesillere 
aktarılmak üzere hazırlanmaktadırlar.

Şehre ait birikimleri aktarmak amacıyla hazırlanan bu yayın-
lardan beklenen fayda ise maalesef beklendiği ölçüde sağlana-
mamaktadır. Yerelde hizmetlerin sürekliliği esas olmakla bir-
likte süreli yayınlarda bu sürekliliğe rastlamamız oldukça zor 
görünüyor. Kamu hizmetlerinin sürekliliği bilinci taşımadan 
yürütülen çalışmalar yerel için hazırlanan bu yayanları sürekli 
kılamamaktadır. Yerel yönetim üst kademesinde meydana ge-
len değişim süreli yayınları direk etkilemekte, bu etkiye bağlı 
olarak yayınların kurumların arşivinde de korunmasına engel 
olmaktadır.

2010 yılında yayımlanan “İstanbul İçin Yayımlanan Süreli Yayın-

lar Bibliyografyası”2 başlıklı çalışmamız için ziyaret edebildiğimiz 
birçok kurumda ismini sorduğumuz veya örneğini gösterdiği-
miz yayınlar ya hatırlanmadı ya da önceki dönemi kastederek 
bizim yayınımız değil şeklinde cevaplandırıldı.

Süreli yayın çıkarma işi profesyonel ekip ve uzmanlar tarafın-
dan yürütülmesi gerekirken pek çok yerel yönetimde amatörce 

1  Belediye Kanunu: Kanun Numarası: 5393 Kabul 
Tarihi: 3/7/2005 Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 13/7/2005 
Sayı: 25874 
2  Öztürk, Selahattin İstanbul İçin Yayımlanan Süreli 
Yayınlar Bibliyografyası, Türkiye Araştırmaları Literatür Der-
gisi, c.8, sayı 16, 2010. ss.563-589.

ve çoğunlukla da işten anlamayan kişilerin inisiyatifine bırakıl-
maktadır. Bir kısım yerel yöneticiler ise süreli yayın çıkarma iş-
lerini nispeten profesyonel hizmet alımı yolu ile yürütmektedir.

Yerel Yönetimlerde Kültür – Sanat 

Hizmetleri ve YaYıncılıK faaliYetleri

Dergiler- Bültenler- Gazeteler

Belediye Kanununun yerel yöneticilere yüklediği kültür ve sa-
nat faaliyetleri içerisinde kendisine yer bulan kültür yayınları 
arasında, kitaplar dışında “Gazete, Dergi, Bülten, Broşür” üst 
başlıklarıyla tanımladığımız süreli yayınlar da yer almaktadır.

Yerel süreli yayınların pek çoğu yöneticilerin kendi dönemle-
rinde yaptıkları faaliyetleri duyurmak amacı ile ve çoğunlukla 
da reklam ajansları aracılığıyla ürettikleri yayın grubunu oluş-
turmaktadır. Bu yayınların pek çoğu gazete ve bülten olarak 
üretilmektedir. 

Yayınların en önemli özelliklerinden biri şehirlerin yapısında 
meydana gelen değişimlerin anlık olarak yazıya geçiriliyor ol-
masıdır. Bu sayede şehirlerin gelişim ve değişimi kaynağından 
verildiğinden gelecekte yapılacak çalışmalar için birincil kaynak 
olma özelliğini taşımaktadırlar.

Yayınlanması istenen bilgilere ait veriler yerel yönetimlerin 
ilgili birimleri tarafından hazırlanarak ajansa ulaştırılmakta 
ajansa ulaşan bu bilgiler basımı yapıldıktan sonra yine ajanslar 
marifetiyle ilin veya ilçenin işlek mekanlarına toplu olarak bıra-
kılarak vatandaşların istifadesine sunulmaktadır.

Toplu olarak bırakılan yayınların vatandaşlara ulaşıp ulaşma-
dığı yeteri kadar denetlenememekte, bırakılan yayınların bir 
kısmı hurda toplayıcılar tarafından toplu olarak alınmaktadır. 
Birçoğu ise son kullanıcı olan vatandaşlar tarafından alındıktan 
kısa bir süre sonra ilk karşılaşılan çöpe bırakılmaktadır.

Dergi başlığı altında yer alan süreli yayınlar, gazete ve bültenle-
re göre süre, fiziki yapı ve yayımlanan yazılar bakımından daha 
özenle hazırlanmaya çalışılmakta; birçok yerel yönetici tarafın-
dan şehrinin prestij yayını olarak görülerek daha fazla emek ve 
mali kaynak ayrılarak hazırlatılmaktadır. Bu özene bağlı olarak 
dağıtımı da kısmen daha seçici olarak yaptırılmaktadır.

Hem dergiler hem de gazete ve bültenler yerel yönetimlerin 
sürekliliğine bağlı olarak yayınlanmaya devam edebilmektedir.
Yerel süreli yayınların pek çoğu ISSN (International Standart 
Serial Number) numarası almadan yayımlandıklarından derle-
me kanunu kapsamında gerektiği gibi takip edilememekte dola-
yısıyla da bu yayınların en azından Derleme Yayın alan kütüp-
hanelerimize ulaştırılamaması sorunu ortaya çıkmaktadır.

Selahattin ÖZTÜRK   |  Kütüphaneler Koordinatörü   |  selahattin.ozturk@zeytinburnu.bel.tr
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Dergiler akademik boyutuyla, bülten ve gazeteler ise güncel 
boyutuyla kentin hafızaları konumunda olmaları dolayısıyla 
gelecek kuşaklara aktarılması konusunda acil tedbirler alınmalı-
dır. Bu tedbirlerin başında yayımlanan tüm yayınların Derleme 
nüshalarının eksiksiz olarak teslimi, ilgili yerel yönetimin arşi-
vinde (yöneten siyasi parti değişse bile) eksiksiz (en azından belli 
bir tarihten itibaren) saklanması konusunda yaptırım etkisi olan 
yasal düzenlemelerin acil olarak yerine getirilmesi zaruridir.

Yerel yönetimler tarafından üretilen bu yayınların tamamının 
toplanabileceği bir veya iki kütüphane / araştırma merkezinin 
belirlenerek çıkan sayıların buralara ulaştırılması yoluna gidil-
melidir. Veya Yerel Yönetim Süreli Yayınlar Kütüphanesi isim-
li bir merkezin kurulmasına acil olarak ihtiyaç vardır.

Yerel yönetim süreli yayınlarının genellikle ajanslar 

aracılığıyla ürettirildiğini ifade etmiştik, bu yayınlarda 

karşımıza çıkan temel sorunlar:

1. Ajans değişikliğine bağlı baskı kalitesi (Kağıdın cinsi, renk 
ayırımı, sayfa düzeni, redaksiyon eksikliğine bağlı bilgi ve fo-
toğraf tekrarları)

2. Fiziki değişimler (aynı ajansta bile iki sayı arasında boy fark-
lılıkları)

3. Numaralama hataları, veya hiç numara olmaması

4. Yerel yöneticilerde oluşan değişikliklerin yayına yansımaları

 a. Boy

 b. Kağıt cinsi

 c. İsim

 d. Sayfa biçimlenmesi

 e. Aynı adla farklı boylarda, çok az bilgi değişiklikleri 
 ile tekrar yayımlanması

 f. Türkçe anlatım ve ifade bozukluklarının çok fazla  
 olması

5. Editörlüğün veya yayın müdürlüğünün yayıncılıkla alâkası 
olmayan kişiler tarafından yürütülmesi.

iStanbul il ve ilçeleri Yönetimleri 

tarafından YaYımlanan Süreli 

YaYınlar:

Bu liste oluşturulurken yayınların kişisel arşivimde 1. sayısı 
olanları kayda alınmış, 1. sayısı olmayanlar için kısmen beledi-
yelerin internet sayfalarındaki kayıtlar taranarak bilgisine erişi-
lebilenler yazılmıştır. Derleme Kütüphanelerimizden biri olan 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde listede yer alan yayınlardan sa-
dece 6 tanesinin kaydına ulaşılmıştır. Ülkemizin ilk belediye kü-
tüphanesi olan Atatürk Kitaplığı’nda 38 başlığın kaydı olmasına 
rağmen olanların da pek çoğu tam koleksiyon olarak hizmete 
sunulamamaktadır. Yerel yönetim süreli yayınları için durum 
tespiti amacı güden çalışmada sadece isim verilmiş, belirgin ve 
ayırıcı olması acısından çok az yayında ayrıntı eklenmiştir. Pe-

riyodik olarak çıkarılan yıllık faaliyetlerin aktarıldığı raporlar ile 
kültür sanat bültenleri bu çalışma dışında tutulmuştur.

İstanbul’da yayın çıkardığı belirlenen ilçeler arasında 6 beledi-
yemiz yayımlanan toplam 150 eserin 94 tanesini yayımlamıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 39

Beyoğlu    17

Bağcılar    14

Üsküdar    13

Zeytinburnu   6

Eyüpsultan   5

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi [Salname-i Devlet-i 
Aliyye-i

Osmaniyye], İstanbul: Maarif Nezareti/ Matbuat Müdüriyet-i 
Umûmiyesi 1263/1847-1328/1912, Defa 1-67; 1925-1929, c. 
1-4, 17x12, 20x14, 24,5x16 cm., yıllık, Osmanlıca, Türkçe.

Bu yayını yerel yönetimler tarafından çıkarılan ilk süreli yayın 
olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Zira salnâmeyi bir şeh-
re, bölgeye yönelik olarak çıkarılan ilk yayın olarak değerlen-
dirmek gerekmektedir. Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye tarafından  
bir yılın değerlendirmesinin yapıldığı bu yıllıklar daha sonraki 
yıllarda Vilayetlere de yayılarak o bölgelerin hafızası konumuna 
geçmişlerdir. 

İlki bundan 171 yıl önce çıkarılmaya başlanan bu yayınlar 
dönemlerinde kütüphanelere ulaştırıldığı için bugün araştır-
malarımızda rahatlıkla kullanabilmekteyiz. Oysa günümüzde 
üretilen süreli yayınların bırakalım kütüphanelere ulaştırıl-
masını, yayınlayan kurumlarda da tamamını bir arada bulmak 
çok zordur.

arnavutKöY

Arnavutköy Yaşam Kültürü Dergisi, sayı 1, Eylül-Ekim 2007.

Arnavutköy Bülteni : Arnavutköy Belediyesi ücretsiz haber bül-
teni, sayı 27, Ocak 2015- devam ediyor.

baĞcılar

Bağcılar : Bağcılar Belediyesi Hizmet Bülteni, sayı 1, Ekim 2014- 
devam ediyor.

Bağcılar Adres: Kültür Yaşam Dergisi, sayı 13, 2017

Bilge Çocuk, Sayı 1, 2011-

Birlikte Daha Güzel : Engelli ve Engelsiz Birlikte Yaşama Kültü-
rü Dergis, sayı 1, Ocak- Nisan 2015- ?

15 Temmuz Mahallesi Hizmet Bülten Sayı 1, Tarihsiz?

Bağlar Mahallesi Hizmet Bülteni, Sayı 1, Tarihsiz?

Barbaros Mahallesi Hizmet Bülteni, Sayı 1, Tarihsiz?

Çınar Mahallesi Hizmet Bülteni, Sayı 1, Tarihsiz?
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Demirkapı Mahallesi Hizmet Bülteni, Sayı 1, Tarihsiz?

Fatih Mahallesi Hizmet Bülteni, Sayı 1, Tarihsiz?

Fevzi Çakmak Mahallesi Hizmet Bülteni,  Sayı 1, Tarihsiz?

Göztepe Mahallesi Hizmet Bülteni, Sayı 1, Tarihsiz?

Güneşli Mahallesi Hizmet Bülteni, Sayı 1, Tarihsiz?

Hürriyet Mahallesi Hizmet Bülteni, Sayı 1, Tarihsiz?

baHçelievler

Bahçelievler Dergisi, sayı 2-3, Şubat – Mayıs 2005

Bilge Çocuk Dergisi, sayı 5, 2015- devam ediyor

baŞaKŞeHir

Başak Kadın : Başakşehir Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi 
(BAKMER) sayı 1, Mart 2017- 

Başaksehir Bülteni : Başakşehir Belediyesi’nin Ücretsiz Yayını-
dır, sayı 69, Aralık 2015- devam ediyor.

Başkaşehir: Kültür, Sanat, Aktüalite, sayı 1, Nisan-Haziran 
2013.

baYramPaŞa

Bayrampaşa Gençlik, sayı 5, güz 2009

Bayrampaşa İkbal : Eğitim Bülteni, sayı 16, Kış 2006

Bayrampaşa’da Hayat : numarasız, Eylül-Ekim 2015-

beŞiKtaŞ

B+: Beşiktaş Kentli Dergisi, sayı l-;  İlkbahar 2008- devam ediyor

beYliKdüzü

Beylikdüzü 365, 2015- devam ediyor

Beylikdüzü Belediyesi Gazetesi,

Beylikdüzü : Şehrengiz [Beylikdüzü Bülteni, sayı 2, Ağustos 
2010]

beYKOz

Beykoz Faaliyet Bülteni, sayı 3-5, Temmuz 2007-

Beykoz Kültür Sanat, sayı 3, Mayıs 2013- devam ediyor

Beykoz Postası, Sayı 3, Ekim 2005

beYOĞlu

Ajanda Beyoğlu: Beyoğlu Belediyesi’nin ücretsiz 3 Aylık yayını-
dır, sayı 1, Nisan-Haziran 2010.

Beyoğlu : Aylık Dergi sayı 1, Haziran 1986

Beyoğlu : Beyoğlu Belediyesinin üç aylık yayın organı : sayı 1-, 
Temmuz 2005-

Beyoğlu Bülteni: Beyoğlu Belediyesi yayın organı, [1995]-1996

Bülten Beyoğlu: Beyoğlu Belediyesi’nin ücretsiz aylık yayını, 
sayı 1, 2009-? 

Çocuk Beyoğlu, sayı 1, Nisan 2010

Fen İşleri Beyoğlu, sayı 1, 2011-

Gazete Beyoğlu, sayı 1-3, Nisan-Ağustos 2010
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Gazete Beyoğlu, sayı 1-4, Aralık 2011- Nisan 2012.

Gezinti (Miniatürk Gezinti), İstanbul: sayı 1-2, Yaz 2003-Güz 
2003.

Merhaba Beyoğlu : Aylık Magazin ve Kültür dergisi, sayı 1, 
Ocak 1996

Newspaper Beyoğlu, number 1, April 2010.

Sosyal Yardım Beyoğlu, numarasız 2010

Temizlik İşleri Beyoğlu:, sayı 1, 2010

Turabibaba Kütüphanesi Beyoğlu, numarasız 2011

Veteriner Beyoğlu, numarasız 2010

Yazı İşleri / İnsan Kaynakları Beyoğlu, numarasız 2012

büYüKçeKmece

BÜÇEK : Belediyesi ücretsiz haber bülteni, numarasız, Ocak 
2018- devam ediyor

çeKmeKöY

Ailemizin Çınarları : Yazılmamış Mektuplar, tarihsiz

Çekmeköy 2023, sayı 13, Şubat-Mart 2013

Çekmeköy : Aylık Haber Bülteni, sayı 11, Aralık 2017-

Çekmeköy Çocuk, sayı 21, Aralık 2017-

eSenler

Kentim Esenler,

eSenYurt

Esenyurt Dergi, sayı 2, Mart- Nisan 2011-

eYüPSultan

Eyübüm: Üç aylık kültür, sanat ve yaşam dergisi, sayı 1, Sonba-
har 2009-

Eyüpsultan, sayı 1, Ocak 2005

Eyüpsultan Miras: Eyüpsultan Tarihi ve Kültürel Miras Gazete-
si, sayı 1, Aralık 2017- devam ediyor

Eyüpsultan Postası (Eyüp Postası):Eyüpsultan Belediyesi’nin üc-
retsiz aylık bültenidir, sayı 8, Eylül 2013- devam ediyor

Eyüp’te Zaman, İstanbul: c. 1-2, sayı 1-22, Ekim 1986-1988

fatiH

Fatih Bülteni, sayı 1-3, 2005.

Fatih Haber: Fatih Belediye Başkanlığı aylık bülteni, sayı 1-  
2000-?

GaziOSmanPaŞa

GOP , sayı 3, 2016

GOP Bülten : Gaziosmanpaşa Belediyesi Aylık Bilgilendirme ve 
Tanıtım Broşürü, numarasız, Mart-Nisan 2013- Bülten 2013, 
2016 - yıllarında GOP Büten, 2014 yılında Gaziosmanpaşa Bül-
ten başlığıyla yayımlanmıştır.

GünGören

Güngören Bülteni: Güngören Belediyesi’nin aylık yayın organı, 

yıl 1-2, sayı 1-7 ,[Nisan] 2005-Mayıs 2006.

iStanbul büYüKŞeHir belediYeSi

1453 : İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi, sayı 1-27, 2007-2017.

153 İstanbul : Beyazmasa Şehrin Çözüm Merkezi, sayı 1, 2017- 
devam ediyor.

4 Mevsim İstanbul, İGDAŞ, sayı 1-,  2004-

Bizim Durak, sayı 1, 2012- devam ediyor.

Büyükşehir Ailesi, sayı 1?, 2003-?

Gıda İstanbul, Sayı 1, Kasım 2016

İDO Bülten: İDO›nun kurum içi bülteni, sayı 1-,  Ocak 2005-
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İGDAŞ Bülteni, sayı 1-, 1996- devam ediyor.

İGDAŞ Haber Anadolu Bölge Müdürlüğü, Ekim 1998- devam 
ediyor.

İSFALT Bülteni, sayı 1, Ağustos 1996-?, 

İSKİ Haber Bülteni, Ağustos 1985- devam ediyor

İSMEK El Sanatları, sayı 1, 2005- Devam ediyor

İsmek Haber Bülteni, sayı 1, 2008 devam ediyor (İlk sayısında 
yayının adı İSMEK Bülteni›dir.)

İspark Bülten : sayı 20, Nisan 2012- devam ediyor.

İstanbul: İstanbul Belediyesi tarafından yayınlanır, aylık meslek 
ve sanat dergisi, sayı 1-163, Mayıs 1961-Mayıs/Haziran 1978.

İstanbul Araştırmaları sayı 1-7; İlkbahar 1997-Sonbahar 1998.

İstanbul Belediye Mecmuası, sayı : 1-199, 1 Eylül 1340 (1924)-
Mart 1942. (Derginin 1-51. sayıları Osmanlıca olarak İstanbul 
Şehremaneti Mecmuası adıyla yayımlanmıştır.)

İstanbul Bülteni, sayı: 1- , 15 Eylül 1994- devam ediyor.

İstanbul Bülteni Habitat Günleri, sayı 1-15, 30 Mayıs 1996- 13 
Haziran 1996

İstanbul Newsletter Habitat Days, sayı 16,14 Haziran 1996 (İs-
tanbul Bülteni Habitat Günleri adıyla yayımlanan nüshaların 
son sayısı olarak İngilizce yayımlanmıştır)

İstanbul Dosyası, sayı 1, Temmuz 1998 (Tek sayı yayımlanabil-
miştir.)

İstanbul Gençlink Bülteni, sayı 1-4, Kasım-Aralık 2014/Ocak 
2015- Ağustos-Ekim 2015.

İstanbul Hat: Kent kültürü rehberi, sayı 1-3, Ağustos/Eylül 
2002-Aralık 2002

İstanbul İtfaiyesi, Şubat 2015-

İstanbul Yarışıyor: İstanbul Belediyesi ücretsiz haber bülteni, 
[Ekim 2001]-?,

İstanbullu : Aylık kültür ve düşünce dergisi, sayı 1-6, ekim 
1998- Mart 1999.

İstanbullu: Kent Yaşamı ve Kültürü Dergisi, sayı 1-2, Kasım 
2002- Aralık 2002.

İstonbul: İSTON›un ücretsiz yayın organdır, sayı 1-12, Tem-
muz/Eylül 2001-0cak/Mart 2004

Kadın Çalışmaları Dergisi, sayı 1-4, 2006-2007.

Kentiçi Raylı Sistemler Teknik, Eğitim, Kültür Bülteni, numa-
rasız, Ocak-Mart 2008

KİPTAŞ Life, sayı 1-2, Sonbahar 2003-Kış 2004.

Kültür & Sanat: Aylık kültür ve sanat bülteni, sayı 1, Ekim 1994-
, (Bülten 15. sayıya kadar Kültür-Sanat: İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı ücretsiz tanıtım bülteni 
adıyla yayımlanmıştır)
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Medeniyet Geçitleri, 1. Fasikül 16-18 Ekim 2009.(Tek sayı çık-
mıştır)

Mizah Kültürü : Aylık Mizah Kültürü Dergisi, sayı 1-19, 1998-2000.

Sosyal Faaliyetler/ Tesisler, sayı 1, Haziran 2007?

Sosyal Tesisler : İstanbul’un Prestij Mekanları, Şubat 2012- de-
vam ediyor

Su : İski’nin Yayın Organı, sayı 1, 1990

Yol Kültürü: Üç aylık kültür ve teknoloji dergisi, sayı. 1-9, Nisan 
1998-0cak 2001

Zabıta: Rahatınız ve Huzurunuz İçin Çalışıyoruz, Ocak 2015- 
devam ediyor

Water : Monthly Periodical of İski : sayı 1-6, 1990-1991?

KadıKöY

Gazete Kadıköy : Haftalık bağımsız Yerel Gazete, yıl 19, sayı 
954, 14-20 Eylül 2018- devam ediyor

KaĞıtHane

Gazete Kağıthane : Kağıthane Belediyesi’nin Aylık Ücretsiz Fa-
aliyet Bülteni, sayı 35, Mart 2015- devam ediyor

Genç Kağıthane, sayı 3, Nisan-Haziran 2017-

Kağıthane, numarasız Eylül 2015-

Kartal

Kartal Bülteni, 1995-?,

KüçüKçeKmece

Küçükçekmece Bülten: Küçükçekmece Belediyesi Aylık Bilgi-
lendirme ve Tanıtım Bülteni, numarasız, Ocak 2016

Küçükçekmece’de Hayat: Aylık Şehir ve Yaşama Kültürü Dergi-
si: sayı 1-, Mayıs/ Haziran 2005-devam ediyor

maltePe

Maltepe Mozaik: Yaşam Dergisi,, sayı 1, Ocak-Mart 2005-

PendiK

Pendik Gündemi, 2007- devam ediyor

Şehir ve Pendik, İstanbul, , sayı 1-29, Aralık 2003-Mayıs 2007

SancaKtePe

Sancaktepe: Aylık gelişim bülteni, sayı 1,: 2009-

Sancaktepe: Kent ve yaşam kültürü dergisi, sayı 1, Nisan 2010-

SarıYer

Boğaziçi ve Sarıyer, sayı 1-5, Temmuz-Ağustos 2006 - Nisan–
Mayıs 2008.

Sarıyerli : Sarıyer Belediyesi Ücretsiz Hizmet Bülteni, sayı 8, Ey-
lül-Ekim 2017- devam ediyor

Yeşil Martı : Sarıyer Belediyesi Kent Kültürü ve Yaşam Dergisi, 
sayı 1, Kasım 2016- devam ediyor

SultanbeYli

Kentleşen Sultanbeyli, sayı 1-3,Ocak 2001-2001.

Sultanbeyli : Sultanbeyli Belediyesi Haber Bülteni, numarasız, 
Ekim 2013

Şehir ve İnsan, sayı 1-12, Ocak-Şubat 2005-0cak-Mart 2008,

SultanGazi

Sultangazi Bülteni Sultangazi Belediyesi’nin Yaşam ve Kültür 
Dergisidir, numarasız, 2008-devam ediyor

ŞiŞli

Şişli, sayı 1, 1989.

Şişli Guide, 2005

Şişli Hayat : Şişli Belediyesi’nin Aylık  Ücretsiz Gazetesidir, sayı 
11, Eylül 2017- devam ediyor

tuzla

Akra : Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi=Akra Journal of Cultu-
re, Art and Literature, sayı 1, 2013- devam ediyor

ümraniYe

Şehir Kültürü: Üç aylık düşünce ve siyaset dergisi, sayı 1, Ekim 
2000 (İlk sayısı «aylık kültür ve siyaset dergisi” alt başlığıyla ya-
yımlanmıştır)

Yeni Ümraniye sayı 46 Mart 2014-(önceki adı Yeniden Ümra-
niye’dir. Devam ediyor
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üSKüdar

Dört Dörtlük Gazete (Tarihsiz) devam ediyor

Martı : Üsküdar Gençlik Merkezi Öğrenci Mizah Bülteni:  sayı 
1, tarihsiz

Ü : İyi ki Üsküdar Var : sayı 1, Ocak 2017- devam ediyor

Üsküdar 2007 Yaz Bülteni

Üsküdar: Üsküdar Belediyesi aylık haber bülteni, sayı 1,  Mart 
2010-?

Üsküdar Bülteni : Üsküdar Belediyesi Ücretsiz İletişim Dergisi 
sayı 1-4, Kasım 2004-Kasım 2008.

Üsküdar Bülteni: Üsküdar Belediyesi bülteni, sayı 1-18, 
1995-Ağustos 2001? (Bültenin, Cumhuriyetin 79 ve 80. yılı ile 
İstanbul›un Fethi›nin 550. yılı anısına numarasız olarak yayım-
lanan üç sayısı daha bulunmaktadır.)

Üsküdar Bülten : Üsküdar Belediyesi 2016 Yılı Hizmet Bülteni

Üsküdar Bülten : Üsküdar Belediyesi Aylık Bültenidir  (Sert ka-
pak, dergi formatında) sayı 1 : Mayıs 2017- devam ediyor

Üsküdar Bülten : Üsküdar Belediyesi Aylık Bültenidir  (Kapak-
sız gazete formatında) sayı 2 : Kasım 2017- devam ediyor

Üsküdar Çocuk: Çocuklar için eğitici şehir kültürü dergisi, sayı 
1, Mart 2010-

Üsküdar: Kültür Sanat ve Medeniyet Dergisi sayı 1, 2015- de-
vam ediyor

Üsküdar’da Kadın Mor Salkım: sayı 1-4 (2007-2010)

zeYtinburnu

Bilge Nesil : Zeytinburnu Belediyesi’nin Çocuklara Armağanı-
dır., sayı 1-3, [2013-2017]

Sağlık Çevre Kültürü, 1-8, 2008-2009.

Z : Kültür, Sanat, Şehir : Mevsimlik tematik dergi, sayı 1, Yaz 
2017- devam ediyor.

Z : Kültür, Sanat:  sayı 1, Yaz 2017- devam ediyor.

Zeytinburnu: Zeytinburnu Belediyesi üç aylık süreli kültür yayı-
nı, sayı 1-5, 2006-2007

Zeytindalı : Zeytinburnu Belediyesi Kurum İçi İletişim Bülteni, 
Sayı 1-7, 2004-2004.

Tespit edebildiğim 150 yayından sadece 38 tanesi İBB Atatürk 
Kitaplığı’nda var, ancak bunların pek çoğunun 1-2 sayısı bulun-
maktadır. Derleme kütüphanesi olarak hizmet veren Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi’nin kataloglarında ise sadece 6 tanesinin 
kaydı bulunmaktadır.
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beKlediYelerin YaYımladıKları  

Süreli YaYı adetleri:

ARNAVUTKÖY    2

BAĞCILAR    14

BAHÇELİEVLER   2

BAŞAKŞEHİR    3

BAYRAMPAŞA    3

BEŞİKTAŞ    1

BEYLİKDÜZÜ    2

BEYKOZ    3

BEYOĞLU    17 

BÜYÜKÇEKMECE   1

ÇEKMEKÖY    4 

ESENLER    1 

ESENYURT    1 

EYÜPSULTAN    5

FATİH     2 

GAZİOSMANPAŞA   2

GÜNGÖREN    2  

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 39

KADIKÖY    1

KAĞITHANE    3

KARTAL    1  

KÜÇÜKÇEKMECE   2

MALTEPE    1 

PENDİK    2

SANCAKTEPE    2

SARIYER    3

SULTANBEYLİ    3

SULTANGAZİ    1 

ŞİŞLİ     3

TUZLA     1 

ÜMRANİYE    2

ÜSKÜDAR    13

ZEYTİNBURNU    6
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Kütüphanecilik alanında hizmet kalite standartlarını yükseltme-
yi hedefleyen Beylikdüzü Belediyesi, okumayı teşvik etmek, doğ-
ru ve güvenilir bilgiye hızlı erişimi sağlamak, okuma kültürünü 
yaygınlaştırmak ve kütüphanelere farkındalık yaratmak amacıy-
la hizmetlerini sürdürüyor. Gelişen teknolojiyle uyumlu çağdaş 
kütüphanecilik hizmeti sunmak için çalışmalar yürütüyor.

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakla-
rı ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, 
başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorum-
luluk yüklenebilen birey olma bilincinin kazandırılmasının 
amaçlandığı hak temelli eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. 
Bireylerin insan hakları sözleşmesine uygun olarak, kültürel 
hayata katılım, bilgi alma, eğitim, sanat, bilgi yönünden hizmet 
sunan mekanlardan yararlanma hakkının bilinciyle çalışmalar 
yürütülmektedir.

Kültür İşleri Müdürlüğü Kütüphane Şefliği tarafından koordi-
ne edilen; 1 Merkez Kütüphane, 4 Şube Kütüphane, 5 Okul-Şu-
be Kütüphanesi ile 3 sosyal sorumluluk projesi kapsamında 
hayata geçirilen Özel Kütüphane olmak üzere, toplam 13 adet 
kütüphanemiz bulunuyor. Yeni çıkan eserlerle güncel ve seçkin 
yayınlarla kütüphanelerimizin koleksiyon sayıları, her yıl arttı-
rılıp yenileniyor.

Yaklaşık 100 bin kitap, 14 bin 500 üyeye, haftanın 7 günü hiz-
met veren kütüphanelerimizde; anaokulları, ilkokul-ortao-
kul-lise öğrencileri, veliler ve öğretmenlere yönelik olarak her 
yaşa uygun Kütüphane Oryantasyon Programları, Tematik Ya-
ratıcı Okuma Atölyeleri, eğitim ve seminerler, müze gezileri ve 
kulüp faaliyetleri ile belirli gün ve haftalar kapsamında da özel 
etkinlikler, ödüllü yarışmalar düzenleniyor. 

Vatandaşlarımızın güvenli internet ortamında bilgi teknolo-
jilerinden faydalanmalarını sağlayan internet erişimli bilgi-
sayarlarımızın bulunduğu kütüphanelerimizde, bilgisayarda 
ödev hazırlama ve çıktı alabilme imkanı sunuluyor. Hacettepe 
Üniversitesi ile Melinda & Bill Gates Vakfı ortak projesi olan 
“Herkes İçin Kütüphane Projesi”ne üye olan Beylikdüzü Beledi-
ye Kütüphaneleri’nde, proje kapsamında, kütüphanelerimizde 
bulunan Internet-Bilgi Erişim Merkezleri’nde, kütüphane üye-
lerine yönelik olarak temel bilgisayar kullanımından e-devlet 
uygulamalarına, ODTÜ sertifikalı bilgi teknolojileri eğimine 
uzanan geniş bir yelpazede eğitimler de veriliyor. 

Kütüphanelerin cazibe merkezi haline dönüştürülmesi ve 
dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin  iyileştirilmesinin 
amaçlandığı Herkes İçin Kütüphane projesinde hedef kitlede 
öncelikle ev hanımları, engelliler, öğrenciler, göçmenler, iş-
sizler, ileri yaştaki vatandaşlar olmakla birlikte bilgiye erişmek 

beYliKdüzü belediYe KütüPHaneleri

Hilal ÇUHADAR  |  Beylikdüzü Belediyesi - Kütüphaneci   |  hilalcuhadar@beylikduzu.bel.tr
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isteyen her kesimi kapsamaktadır.

Düzenlenen Online Konferanslarda; Kadın Sağlığı Platformu/
Sağlık Platformu konferansları, Sosyal Medya Kullanımı, Sağ-
lık, Psikoloji, Çocuk Gelişimi konularında internet üzerinden 
canlı konferanslar verilmektedir. Katılımcılarımız, uzmanlar 
ile karşılıklı sorularını sorarak cevap alabilmektedirler. Ayrıca 
canlı konferansı izleyemeyen kütüphane üyelerimiz için arşiv-
den izleme imkanı da sunulmaktadır. 

Vatandaşlarımız ücretsiz çıktı hizmeti ve danışmanlık hizme-
tinden de yararlanabilmektedirler. Okumayı, araştırmayı ve öğ-
renmeyi seven tüm vatandaşlarımızı, kütüphanelerimize davet 
ediyoruz. Kütüphanelerimizde düzenlenen etkinliklerimizle il-
gili bilgi almak için 444 09 39 numaralı hattımızdan bize ulaşa-
bilirsiniz. Beylikdüzü’nde ikamet ediyor veya çalışıyor veya eği-
tim görüyor kütüphanelerimize üye olmak için nüfus cüzdan 
fotokopiniz ve 2 adet fotoğrafınız ile kütüphane görevlilerimize 
başvurmanız yeterli… Üye olduktan sonra, kütüphanemizden 
15 günlüğüne 3 kitap alabilir; 15 günün sonunda bitiremedi-
ğiniz kitaplar için bize 444 09 39 numaralı telefon aracılığıyla 
bağlanıp ek süre talep edebilirsiniz. 

ceP KütüPHanem ile KütüPHanelerimize 

ulaŞmaK artıK çOK KOlaY….

Beylikdüzü Belediyesi Kütüphanelerine internet üzerinden de 
ulaşılabilmektedir. www.beylikduzu.istanbul  ve Cep Kütüpha-

nem Mobil Uygulaması ile katalog tarama yapabilen okuyucu-
lar sistem üzerinde oturum açarak tarih uzatımı, kitap ayırtma, 
kişisel okuma listesi oluşturma, kütüphaneciyle direkt iletişim 
gibi bireysel işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.

Sayılarla Beylikdüzü Kütüphaneleri…

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faa-
liyet gösteren Kütüphanelerimizde  yılda ortalama ödünç veri-
len kitap sayısı 27 bin 235 olarak istatistiklere yansımıştır.

Farklı disiplinlere yayılan kitapları bünyesinde bulunduran ve 
okurların uğrak noktası haline gelen Beylikdüzü Belediye Kü-
tüphaneleri, 2017’de 169 bin ziyaretçiyi ağırlamıştır.

KitaP fuarında Yazar ve Şairlerle 

SöYleŞi ve röPOrtaJlar

Her yıl TÜYAP Kitap Fuarında açılan standda Batı İstanbul 
Vakfı işbirliği ile kapsamlı bir organizasyonla katılım sağlan-
maktadır. Birbirinden değerli yazar ve şair ile Pelin BATU ve 
Yekta KOPAN’ın moderatörlüğünde söyleşiler düzenlenmek-
tedir. Kitap ve edebiyat teması ile yapılan röportajlar ve söy-
leşiler her yıl kitaplaştırılmaktadır. Beylikdüzü, her sene kitap 
fuarında Türkiye’nin önemli yazarları ve şairleriyle yapılan 
söyleşiler ve röportajlar Beylikdüzü Belediyesi Web TV kanalı 
aracılığıyla canlı yayında buluşmaktadır. Bu söyleşiler aynı za-
manda kitaplaştırılmıştır. Belgesel niteliği taşıyan bu kitaplar 
ücretsiz olarak fuarda okurlara armağan edilmektedir.  
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2016 yılında “Kırlangıcın Kanadında Kırk Yazar” ve 2017 yılın-
da “Kırlangıcın Kanadında Elli Yazar” isimli iki kitap yayınlan-
mıştır.

GeleneKSel SaHaf feStivali

Her yıl gerçekleştirilen “Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları” 
etkinlikleri kapsamında Sahaf Festivali, Çardak Altı Sohbetleri, 
Yazar İmza Günleri ve kitap temalı sergiler düzenlenmektedir. 
Her yıl 30 Ağustos’ta başlayan etkinlikler 10 Eylül’e kadar  ki-
tapseverleri Beylikdüzü’nde buluşturmaktadır. Sahaf Festivalin-
de düzenlenen Kitap mezatlarında çekişmeli ve eğlenceli vakit 
geçiren kitapseverler, kitap satın almakta, değerli yazarlar ile 
Çardak altı Sohbetlerinde buluşmakta, ünlü yazarlar ile tanışa-
rak kitaplarını imzalatmaktadırlar.

YaŞar Kemal KütüPHaneSi (merKez 

KütüPHane)

Yaşar Kemal Kütüphanesi, 19 Mayıs 2018’de yenilenen yüzü ile 
kitapseverlere ‘Merhaba’ dedi. Cumhuriyet Mahallesi’nde, Bey-
likdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içinde bulunan kü-
tüphanemiz, hafta içi ve hafta sonu 09.00-20.30 saatleri arasın-
da, hali hazırda 55 bin kitap, 20 bilgisayar, 2 yazıcı, 1 akıllı tahta, 
1 projeksiyon cihazı ve 300 kişilik kapasitesiyle hizmet veriyor. 

Gençlik Kütüphanesi, Erişilebilir Kütüphane ve Görsel-İşitsel 
Bölüm, Kütüphane- Edebiyat Kulübü gibi birçok farklı ve iş-
levsel bölümden oluşan kütüphanemizde, kitapseverlere,  in-
ternet erişimi ve çıktı alma imkanı sağlanıyor. Ayrıca, Herkes 
İçin Kütüphane (HİK) projesi kapsamında online eğitimler ve 
konferanslar düzenleniyor.

Yeni Nesil Kütüphanecilik

Gelişen teknolojiyle uyumlu teknolojiyi yakından takip eden 
okuyucu kitlesini, genç okurların dikkatini çekmeyi hedeflediği-
miz  çağdaş kütüphanecilik anlayışıyla edinilen yeni donanımlar 
kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Yaşar Kemal Kütüpha-
nesinde RFID UHT teknolojili güvenlik sistemi ile koleksiyon 
takibi, ödünç işlemleri yapılabilmektedir. Kitapların içinde 
bulunan çipler sayesinde kütüphanede aranan kitap kolaylıkla 
bulunabilmekte, alarm sistemi ile kontrolü sağlanabilmektedir. 
Otomatik Ödünç-İade makinesi ile okuyucu kitabının ödünç 
ve iade işlemini kullanıcı adı ve şifresini girerek sıra bekleme-
den kolayca yapabilmektedir. Katalog Tarama Kiosku sayesin-
de aradığı kitabın yerini, kütüphanede olup olmadığını veya 
ödünç alınmış ise ne zaman rafa konacağı bilgisini alabilmek-
tedir. Kütüphane girişinde bulunan Tanıtım Kiosku sayesinde 
etkinlik ve duyurular, kütüphane istatistikleri hakkında detaylı 
bilgiye erişebilmektedirler. Bankoda bulunan mobil İndüksiyon 
sistemli cihaz sayesinde işitme problemi olan kişiler ile özel ses 
sinyalleri aracılığı ile irtibata geçilmesi sağlanmaktadır.

Kütüphanede bulunan Kitap Sterilizasyon Cihazı ile iade olan, 
bağış gelen ve depoda bulunan kitapların rafa yerleştirilmeden 

veya kataloglanmadan önce sterilize edilerek hijyenik ortamda 
kütüphanecilik hizmeti verilmesi amaçlanmıştır. Toplumda 
bulaşıcı olabilecek mikrop ve bakterilerden arındırılan kitaplar, 
okuyucu sağlığını tehdit etmeden temiz bir şekilde sunulmak-
tadır.

Kütüphanede Kütüphane Kulübü Odası ve Paylaşımlı Ofis 

Uygulamaları

Kütüphane Kulübü için ayrılan bölümde kulüp toplantı ve fa-
aliyetleri düzenlenmektedir. Söz konusu alanda bulunan akıllı 
tahta ile eğitimler, kitap tahlil günleri, yazı atölyeleri gibi pek 
çok faaliyet yürütülmektedir. Aynı zamanda zümre toplantıları, 
çalışma grupları, okuma grupları gibi grup toplantılarının yapı-
labildiği bu bölüm Paylaşımlı Ofis Uygulamaları şeklinde rezer-
vasyon sistemi ile yürütülmektedir.

Erişilebilir Kütüphane

Yaşar Kemal Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren Erişile-
bilir Kütüphane Bölümünde; görme engellilere özel kullanıcı 
bilgisayarı, Kabartma Ekran,  Sesli Okuma Makinesi ve Görme 
Engelliler Yazılım Programı (Jaws for Windows), Braille yazı 
ve şekil kabartma yazıcısı, Braille dönüştürme ve Sesli Karekod 
Yazılım programı ile donanımlı olan bu bölümümüzde görme 
engelliler disleksi hastaları ve az görenlere yönelik kütüphane-
cilik hizmeti verilmektedir.  Ayrıca; az gören, ortopedik engelli, 
işitme engelli ve renk körlüğü problemi olan kişilerin bilgiye 
erişmeleri için gerekli donanımlar hizmete sunulmuştur.  Eri-
şilebilir Kütüphanede Braille Baskı kitaplar da bulunmaktadır.
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Bu bölümdeki Büyüteç 
Programlı cihaz sayesin-
de görme yetisini kaybe-
den, az gören ileri yaştaki 
vatandaşlar kolaylıkla 
kitap okuyabilmekte, el 
veya vücudunu kullana-
mayan kişilerin bilgisaya-
rı kimseye ihtiyaç duyma-
dan özel cihazlar ve çipler 
sayesinde kullanabilme 
imkanı sunulmuştur.

Bu bölümde, Boğaziçi 
Üniversitesi GETEM ile 
Beylikdüzü Belediyesi 
kurumsal işbirliği çerçe-
vesinde ulusal sesli kitap 
kütüphanesine erişim 
sağlanmaktadır. Kütüp-
hane içinde kulaklıklar 
yardımıyla sesli kitap 
dinleme imkanı sunul-
maktadır. Sesi Kütüpha-

neye erişmek isteyen vatandaşlarımız kullanıcı adı ve şifrelerini 
kütüphanemizden edinmektedirler.

Erişilebilir Kütüphanenin bünyesinde; görme engellilerin oku-
masına imkan verecek olan sesli kitapların seslendirilmesi için 
Seslendirme Kabini ve ses kayıt progamı yüklü olan teknik do-
nanım da bulunmaktadır. Seslendirilen kitaplar kültürel mirasa 
katkı sunabilmek adına GETEM ile kurulan işbirliği ile GE-
TEM veritabanına yüklenecek ve erişim alanı genişletilecektir. . 
Seslendirme yapmak isteyen kişiler, Yaşar Kemal Kütüphanesi-
ne başvuru yapabilirler. Gönüllüler, gerekli  eğitimlerin ardın-
dan seslendirme yapabileceklerdir.

 Yaşar Kemal Kütüphanesi’nde verilen hizmetler hakkında 
daha detaylı bilgi almak için 444 09 39 numaralı hattımızı ara-
dıktan sonra 6080-6081-6082-6083 numaralı dahili hatlardan 
Kütüphane Birimi’mize bağlanabilirsiniz. Kütüphanemizden 
kitap ödünç alabilmek için kütüphanemize üye olmanız gerek-
tiğini ve geri iade süresi dolmamış kitaplarınız için bizi telefonla 
arayarak ek süre talep edebileceğinizi hatırlatır; bol kitaplı gün-
ler dileriz. 

zübeYde ana SOSYal YaŞam merKezi Şube 

KütüPHaneSi

Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi Şube Kütüphanesi, 10 
Kasım 2016’da, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 78’inci 
yıldönümü’nde açıldı. Gürpınar Mahallesi, Millet Caddesi’n-
deki Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi içinde bulunan kü-
tüphanemiz, kışın hafta içi ve hafta sonu 09.00-20.00 saatleri 
arasında, yazın ise hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında 7 bin 

500 kitap, 6 bilgisayar ve 60 kişilik kapasitesiyle hizmet veriyor. 

Çocuk, genç ve yetişkinlere hizmet veren kütüphanemizde, 
kitapseverlere,  internet erişimi ve çıktı alma imkanı sağlanı-
yor. Ayrıca, Herkes İçin Kütüphane (HİK) projesi kapsamında 
online eğitimler ve konferanslar düzenleniyor. Zübeyde Ana 
Kütüphanesi’nde verilen hizmetler hakkında daha detaylı bilgi 
almak için 444 09 39 numaralı hattımızı aradıktan sonra 2730 
numaralı dahili hattan Kütüphane Birimi’mize bağlanabilirsi-
niz. Kütüphanemizden kitap ödünç alabilmek için kütüpha-
nemize üye olmanız gerektiğini ve geri iade süresi dolmamış 
kitaplarınız için bizi telefonla arayarak ek süre talep edebilece-
ğinizi hatırlatır; bol kitaplı günler dileriz.

özGecan aSlan Kültür merKezi Şube 

KütüPHaneSi

Özgecan Aslan Kültür Merkezi Şube Kütüphanesi, 8 Mart 
2016’da, Dünya Kadınlar Günü’nde açıldı. Marmara Mahalle-
si’ndeki Özgecan Aslan Kültür Merkezi’nin bahçesinde bulunan 
kütüphanemiz,  kışın hafta içi ve hafta sonu 09.00-20.00 saatleri 
arasında, yazın ise hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında 5 bin 
500 kitap, 6 bilgisayar ve 50 kişilik kapasitesiyle hizmet veriyor. 

Çocuk, genç ve yetişkinlere hizmet veren kütüphanemizde, 
kitapseverlere,  internet erişimi ve çıktı alma imkanı sağlanı-
yor. Ayrıca, Herkes İçin Kütüphane (HİK) projesi kapsamında 
online eğitimler ve konferanslar düzenleniyor. Özgecan Aslan 
Kütüphanesi’nde verilen hizmetler hakkında daha detaylı bilgi 
almak için 444 09 39 numaralı hattımızı aradıktan sonra 1504 
numaralı dahili hattan Kütüphane Birimi’mize bağlanabilirsi-
niz. Kütüphanemizden kitap ödünç alabilmek için kütüpha-
nemize üye olmanız gerektiğini ve geri iade süresi dolmamış 
kitaplarınız için bizi telefonla arayarak ek süre talep edebilece-
ğinizi hatırlar; bol kitaplı günler dileriz.

tarıK buĞra KütüPHaneSi

Tarık Buğra Kütüphanesi, 2018’in Mayıs ayında Marmara 
Mahallesi’nde açıldı. Çocuk ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği 
kütüphanemiz kışın hafta içi ve cumartesi günü 09.00-21.00 sa-
atleri arasında, yazın ise hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında 4 
bin kitap ve 80 kişilik kapasitesiyle hizmet veriyor. Tarık Buğra 
Kütüphanesi’nde verilen hizmetler hakkında daha detaylı bilgi 
almak için 444 09 39 numaralı hattımızı arayabilirsiniz. Kütüp-
hanemizden kitap ödünç alabilmek için kütüphanemize üye ol-
manız gerektiğini ve geri iade süresi dolmamış kitaplarınız için 
bizi telefonla arayarak ek süre talep edebileceğinizi hatırlar; bol 
kitaplı günler dileriz.

adile naŞit çOcuK KütüPHaneSi

Adile Naşit Çocuk Kütüphanesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde 
bulunan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içinde 
çok yakında yeniden hizmete açılacak. 2012 yılından bu yana 
faaliyet gösteren Çocuk Kütüphanesi yapılan tadilatın ardından 

Katalog tarama kiosku
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farklı bir dekorasyonla çocukların beğenisine sunulacak. Tama-
men çocuklar düşünülerek özel olarak tasarlanan kütüphane, 
çocuklara kitapların sıcak ve renkli dünyasını sunacak. 4 bin ki-
tap ve 50 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek Adile Naşit Çocuk 
Kütüphanesi, çocukların sıkılmadan hoşça zaman geçirecekleri 
bir mekan olacak. Kütüphanede kitap okuma ve ödünç almanın 
yanı sıra; çocukların sanatsal becerilerini ve hayal güçlerini ge-
liştirmek için resim ve kitap ayracı yapımı, oyun ve okuma atöl-
yeleri, masal etkinlikleri ve film gösterimleri de düzenlenecek. 
Kütüphanenin kitap tasnifi ve mekan hazırlıklarının tamam-
lanmasının ardından hizmete girmesi planlanıyor. 

OKul-Şube KütüPHanelerimiz

Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beylikdüzü Bele-
diyesi, “Okul Kütüphaneleri Halka Açılıyor” ortak projesi ile 
bölgemizdeki ilkokul, ortaokul ve liseler bünyesinde Okul-Şube 
Kütüphaneleri’ni faaliyete geçirdi. Bu proje ile okul kütüphane-
lerinin aktif halde hizmet veren, öğrenciler için cazip mekanlar 
olarak tasarlanmış okuma kültürüne dair çalışmalar yürüten 
yaşayan mekanlar olması hedeflendi. Sözkonusu proje, kapsamı 
ve uygulamaları ile Hacettepe Üniversitesi uluslararası sempoz-
yumda bildiri sunumu olarak kabul edildi ve akademik mecra-
da Bilgi Okuryazarlığı Akademisi olarak nitelendirilen başarılı 
projeler arasında literatürde yerini aldı.  Bulundukları okulun 
öğrenci ve öğretmenlerinin yanı sıra, çevrede ikamet eden va-
tandaşlarımıza ve çevre okullara da hizmet veren Okul-Şube 
Kütüphanelerimiz, hafta içi 09.00-17.00 arası hizmet veriyor. 
Modern tasarımı ve Kütüphane Şefliğimiz tarafından titizlik-
le seçilen zengin kitap koleksiyonuyla büyük beğeni toplayan 
Okul-Şube Kütüphanelerimizde, kitap ödünç verme işlemi 
üyelik sistemi ile yapılıyor. Beylikdüzü’nde ikamet ediyor veya 
çalışıyor veya eğitim görüyor kütüphanelerimize üye olmak için 
nüfus cüzdan fotokopiniz ve 2 adet fotografınız ile kütüphane 
görevlilerimize başvurmanız yeterli… Üye olduktan sonra, kü-
tüphanemizden 15 günlüğüne 3 kitap alabilir; 15 günün sonun-
da bitiremediğiniz kitaplar için bize 444 09 39 numaralı telefon 
aracılığıyla bağlanıp ek süre talep edebilirsiniz. 

Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi Okul-Şube Kütüphanesi

Yakuplu Mahallesi’ndeki Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi içinde 
bulunan kütüphanemiz, 2 bin 500 kitap, 4 bilgisayar ve 35 kişi 
kapasitesiyle hizmet veriyor.  Modern tasarımı ve zengin kitap 
koleksiyonu ile dikkat çeken kütüphanemizde öğrencilerimiz; 
kitap okuma, ders çalışma, kitap ödünç alma, internet erişimi 
ve çıktı hizmetlerinden yararlanıyorlar. Kütüphanemizde, Her-
kes İçin Kütüphane (HİK) projesi kapsamında online eğitimler 
ve konferanslar da düzenleniyor. Kitap ödünç verme işleminin 
üyelik sistemi ile yapıldığı kütüphanemize üye olmak isteyen 
öğretmen ve öğrencilerimiz, nüfus cüzdan fotokopileri ve 2 
adet fotograflarıyla kütüphane görevlimize başvurabilirler.

Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Okul-Şube Kütüphanesi 

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi 
içinde bulunan kütüphanemiz, 5 bin 100 kitap, 4 bilgisayar ve 
25 kişi kapasitesiyle hizmet veriyor. Modern tasarımı ve zen-
gin kitap koleksiyonu büyük beğeni toplayan kütüphanemizde 
öğrencilerimiz; kitap okuma, ders çalışma, kitap ödünç alma, 
internet erişimi ve çıktı hizmetlerinden yararlanıyorlar. Kütüp-
hanemizde, Herkes İçin Kütüphane (HİK) projesi kapsamında 
online eğitimler ve konferanslar da düzenleniyor. Kitap ödünç 
verme işleminin üyelik sistemi ile yapıldığı kütüphanemize üye 
olmak isteyen öğretmen ve öğrencilerimiz, nüfus cüzdan foto-
kopileri ve 2 adet fotograflarıyla kütüphane görevlimize başvu-
rabilirler.

Beylikdüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul-Şube 

Kütüphanesi

Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki Beylikdüzü Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi içinde bulunan kütüphanemiz, 3 bin kitap, 4 bil-
gisayar ve 50 kişi kapasitesiyle hizmet veriyor. Modern dizaynı 
ve zengin kitap koleksiyonu ile büyük beğeni toplayan kütüp-
hanemizde öğrencilerimiz; kitap okuma, ders çalışma, kitap 
ödünç alma, internet erişimi ve çıktı hizmetlerinden yararlanı-
yorlar. Kütüphanemizde, Herkes İçin Kütüphane (HİK) projesi 
kapsamında online eğitimler ve konferanslar da düzenleniyor. 
Kitap ödünç verme işleminin üyelik sistemi ile yapıldığı kütüp-
hanemize üye olmak isteyen öğretmen ve öğrencilerimiz, nüfus 
cüzdan fotokopileri ve 2 adet fotograflarıyla kütüphane görev-
limize başvurabilirler.

Tevfik Yener Okul-Şube Kütüphanesi

Yakuplu Mahallesi’ndeki Evliya Çelebi İlkokulu içinde bulunan 
kütüphanemiz, 4 bin kitap, 4 bilgisayar ve 35 kişi kapasitesiyle 
hizmet veriyor. Modern dizaynı ve zengin kitap koleksiyonu ile 
büyük beğeni toplayan kütüphanemizde öğrencilerimiz; kitap 
okuma, ders çalışma, kitap ödünç alma, internet erişimi ve çıktı 
hizmetlerinden yararlanıyorlar. Kitap ödünç verme işleminin 
üyelik sistemi ile yapıldığı kütüphanemize üye olmak isteyen 
öğretmen ve öğrencilerimiz, nüfus cüzdan fotokopileri ve 2 
adet fotograflarıyla kütüphane görevlimize başvurabilirler.

İbrahim Türker Okul-Şube Kütüphanesi

Büyükşehir Mahallesi’ndeki Büyükşehir Ortaokulu içinde bulu-
nan kütüphanemiz, 4 bin kitap, 4 bilgisayar ve 35 kişi kapasite-
siyle hizmet veriyor. Modern dizaynı ve zengin kitap koleksiyo-
nu ile büyük beğeni toplayan kütüphanemizde öğrencilerimiz; 
kitap okuma, ders çalışma, kitap ödünç alma, internet erişimi 
ve çıktı hizmetlerinden yararlanıyorlar. Kütüphanemizde, Her-
kes İçin Kütüphane (HİK) projesi kapsamında online eğitimler 
ve konferanslar da düzenleniyor. Kitap ödünç verme işleminin 
üyelik sistemi ile yapıldığı kütüphanemize üye olmak isteyen 
öğretmen ve öğrencilerimiz, nüfus cüzdan fotokopileri ve 2 
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adet fotograflarıyla kütüphane görevlimize başvurabilirler.

özel KütüPHanelerimiz

Sosyal Belediyecilik ilkemiz gereği, Sosyal Sorumluluk Pro-
jesi kapsamında hayata geçirdiğimiz Özel Kütüphanelerimiz, 
butik tarzda hizmet veriyor. Gönüllülük esasına dayalı Çağ-
daş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri ve kurumsal ortak-
lıklar çerçevesinde yapılan işbirliği kapsamında hizmet veren 
bu özel kütüphanelerimizde, yalnızca Kitap ödünç Verme 
hizmeti sunuyor. Türk ve Dünya Edebiyatı’nın en seçkin 
örneklerini kitapsever halkımızla buluşturan kütüphanele-
rimiz, her yaş grubundaki okuyucularımız tarafından büyük 
beğeni ile karşılanıyor. 

Çağdaş Yaşam Park Kütüphanesi

Barış Mahallesi’ndeki Çağdaş Yaşam Kamuran Emiroğlu İl-
kokulu’nun karşısında bulunan Çağdaş Yaşam Park Kütüp-
hanesi, 1200 kitap kapasitesiyle hafta içi 11.00-16.00 saatleri 
arasında hizmet veriyor. Modern dizaynı ile dikkat çeken kü-
tüphanemizde kitapseverler, kitap ödünç verme hizmetinden 
yararlanıyor. 

Emekliler Lokali Kütüphanesi

Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Emekliler Lokali Kütüp-
hanesi, 1500 kitap kapasitesiyle hafta içi 09.00-17.00 saatleri 
arasında hizmet veriyor. Türk ve Dünya Edebiyatı’nın en güzel 
örneklerinden oluşan kitap koleksiyonuyla beğeni toplayan kü-
tüphanemizde kitapseverler, kitap ödünç verme hizmetinden 
yararlanıyor. 

Sanatla Yaşam Kütüphanesi

Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Yaşam Vadisi Sanatla Ya-
şam Kütüphanesi, 750 kitap kapasitesiyle Temmuz ve Ağustos 
aylarında,16.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Vatan-
daşlarımıza Yaşam Vadisi’nin yemyeşil doğasında kitap okuma 
keyfini yaşatan kütüphanemizden geçen yıl, 400 vatandaşımız 
faydalanmış olup 450 adet kitap ödünç verilmiştir. Çocuklara 
yönelik düzenlenen Masal Atölyeleri, Okuma Etkinlikleri katı-
lımcılara eğlenceli vakit geçirmeyi, kitaba farkındalık yaratma-
yı hedeflemektedir.  Yemyeşil çimenlerin üzerinde, masmavi 
gökyüzünün altında, kuş cıvıltıları içinde çayını ve kahvesini 
yudumlayarak kitap okumak isteyen tüm kitapseverleri Yaşam 
Vadisi Sanat ve Edebiyat Kütüphanesi’ne bekliyoruz. 

İnternet Erişim Merkezi
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“bir sonraki kuşağın geçeceği yolu,  

bir önceki kuşak yapar”

Çin Atasözü

Ülkemizde son zamanlarda eğitim ve öğretim ile ilgili köklü çö-
züm arayışları büyük bir hızla devam etmektedir. Eğitim ve öğ-
retimi geliştirme çabalarının yanında çocukları ezberci eğitim 
ve öğretim kültüründen kurtarmak ve onları düşünen, sorgula-
yan ve üreten bireyler olarak yetiştirmek için yoğun çalışmalar 
yapılmaktadır. İnsan yetiştirme düzenin değiştirilmesi ve geliş-
tirilmesi, eğitim ve öğretimde ezberci eğitime engel olmak için 
tarih içerisinde bütün milletler bir çaba içerisine girmiştir.

Eğitim, kültür ve bilgi politikalarımızın hedefi/felsefesi “bilgi 
insanı” yetiştirme odaklı olmalıdır. Kendi öz kültürü ile örtüşen, 
milli ve manevi değerlere saygılı, dilini ve edebiyatını merkeze 
alan, okuma kültürünü benimsemiş bir anlayış ile zenginleşti-
rilen EĞİTİM, KÜLTÜR ve BİLGİ POLİTİKALARI felsefesi 
temeline oturtulan bir sistem her zaman başarılı olmuştur ve 
olacaktır.

Tarih bize göstermektedir ki, toplumların kalkınması, eğitime, 
kültüre, bilgiye önem verdikleri sürece gerçekleşmektedir. İn-
san fıtratında olan öğrenme isteği, yenilenme arzusu, gelişme 
ve geliştirme becerisi, insanlığı “bilgi”ye yönlendirmiştir. “Bil-
gi”nin bir güç olduğunun farkına varan batı toplumları, bilgiyi 
derleyip düzenleyerek, yeni bilgi üretiminde kullanmış ve böy-
lece “bilgi toplumu” aşamasına geçmiş; üretilen bilgileri sahada 
kullanmak suretiyle de her dönemde güç sahibi olarak dünyayı 
biçimlendirmiştir.

Bir ülke kültürde ve eğitimde kalkınmasını gerçekleştiremedik-
çe, demokratik toplum olamaz. Toplumların gelişmişlik düzeyi, 
eğitimi ve kültüründeki gelişmelerle doğru orantılıdır. Okuyan, 
düşünen, sorgulayan, farkındalık yaratan insanların oluşturdu-
ğu toplumlar her zaman ileri ve demokratik toplumlar olacak-
lardır.

Bilginin bir güç olduğunun anlaşılması; kitap ve kütüphane 
bağlamında okuma kültürünün bir topluma yerleşmesi, bunu 
insanların içselleştirip, vazgeçilmez ihtiyaçları arasında olduğu-

nun farkına varması kültürel, sosyolojik bir birikimin sonunda 
olmaktadır. Sorgulayan, eleştiren, bir vizyona ve misyona sa-
hip, okuma alışkanlığı kazanmış bireyler, aileler ve en nihaye-
tinde gelişmiş toplum olmak bunu gerektirir. Bilgisi olmadan 
fikri olan insanlardan olmamalıyız.

Genç ve dinamik nüfusun doğru eğitim politikaları ile yönlen-
dirilmesi, Türkiye’nin rekabet gücüne olumlu katkıda buluna-
rak ülke kalkınmasını sağlayacaktır. İyi bir eğitim sistemi, güçlü 
bir bilgi toplumunun temel özelliğidir. Bilgiyi üreten ve verimli 
olarak kullanan ülkelerin söz sahibi olacağı, bunu yapmayan 
ülkelerin geri kalacağı bilgi toplumunda ülkeler her geçen gün 
eğitim sistemine büyük yatırımlar yapmaktadır.1

Bilgi toplumuna ve bilgi insanına yapılacak yatırımlar; katma 
değerine, kazanımlarına bakıldığında sonuç olarak daha ekono-
mik olacaktır. Benjamin Franklin, bu duruma işaret edercesine, 
“eğitimden çok daha pahalı olan tek şey, bilgisizliğin sonuçları-
dır” der.  Kurumlar “bilgi”ye ve “insan”a yatırım yaptıkları süre-
ce ortaya “bilgi insanı” diye adlandırdığımız bireyler ve nesiller 
çıkacaktır ve bilgiye yapılan yatırımın en yüksek kârı getirdiği 
görülecektir. 

Kütüphanesiz okul ve kütüphanesiz ilçe hatta mahalle kalma-
yıncaya kadar bir çalışma yürütmek; sonucunu gördüğümüzde 
bizi çok daha ileri düzeyde kültürlü bireylere, ailelere ve toplu-
ma dönüştürmüş olacaktır. Neslimizin, geleceğimizin geçeceği 
yolları bilgi fidanı kitaplarla doldurmak, köşe başlarında kütüp-
haneler olarak çoğaldığını görmek en önemli adım olacaktır. 

milli çOcuK ve GençliK KütüPHaneSi 

Kurulmalı:

21. Yüzyılın bilgi temelli topluluğuna liderlik edecek çocukla-
rın ve genç yetişkinlerin parlak geleceği için ülkenin temsilci, 
önder, rehber kütüphanesi olarak görevlerini yerine getirerek 
çocuklara ve gençlere hizmet etmeye çalışan Milli Çocuk ve 
Gençlik Kütüphanesi kurulmalıdır.

1  Bilgi Toplumunda kütüphaneler ve ABD’deki Urbana Free 
Library örneği,  Mehmet Akif ÇAKIRER

eĞitim, Kültür ve bilGi 
POlitiKalarının temeline 
KütüPHaneleri YerleŞtirmeK: milli 
Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri Kurmak

Ayşe KASAP   |  İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Kütüphaneci   |  aysesen2005@gmail.com
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Çocuk, yarın demektir; milletin yarını. Geleceği düşünen ve şekil-
lendirmek isteyen ülkelerde bu yarını hazırlamak ve yetiştirmek 
için büyük özen göstermişlerdir. Bunun en etkin yollarından biri 
olarak da kütüphanelerini zenginleştirmişler. Aktif, canlı, hayatın 
içinde, yaşam merkezine, sosyalleşme mekânlarına dönüştürül-
müş kütüphaneler bilgiye ve geleceğe açılan kapılar olmuşlardır.

Öz kültürü ile örtüşen, milli ve manevi değerlere saygılı, dilini ve 
edebiyatını merkeze alan, teknolojik gelişmelerde tüketen değil 
üreten, okuma kültürünü benimsemiş bir anlayış ile zenginleşen 
nesillerin yetişmesine katkı sağlayacak bir Milli Çocuk ve Genç-
lik kütüphanesi kurulması bilgi toplumu olma yolunda ülkemizin 
önemli mesafeler kat etmesine yardımcı olacaktır.

“Sağlam çocuk yetiştiren bir millet-Hiç şüphe yok, kurar sağlam 
bir devlet”.2

Çocuklar ve genç yetişkinler için kitaplar eğlenceli bir dünya-
da oyun ve arkadaş olarak kabul edilmeli, yaşam boyu öğren-
meyi destekleyici eğitimler ve atölyelerle yenilikçi hizmetleri 
takip etmelidir.

Milli Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi, kütüphanecilerin yetkin-
liğinde ve alan uzmanların işbirliği ile okuma kültürü program-
larının nasıl planlanacağı, çocuk kitaplarının nasıl anlaşılacağı 
gibi konuları içeren çeşitli atölye çalışmaları düzenleyecek hiz-
metleri sağlamayı amaçlamalıdır.

Dünya kütüphanelerindeki uygulamaları, yeni nesil hizmetleri, 
iyi örnekleri takip edip, paylaşmak, geleceğin stratejilerini oluş-
turmak, ülkenin sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik alan-
da kalkınmasına katkı sağlayacak etkinlikte çalışmalar yaparak 
uluslar arası düzeyde ülkemizi temsil etmelidir.

Milli Kütüphanemiz 1948 yılında hizmete açılmıştır. Açıldığı 
günden günümüze çocuklara ve gençlere yönelik bir bölüm 
oluşturma ya da bağımsız bir bina ve hizmet sunma çalışmasın-
da bulunmamıştır.

Günümüzde kütüphaneler sadece ders çalışılan ve ödevlerin 
yapıldığı hikaye, roman ve diğer eserlerin okunduğu yerler ola-
rak değerlendirilmemeli. Bu kütüphaneler, bilgi toplumunun 
bireylerinin yeni teknolojileri tanımaları ve kullanmalarına 
olanak sağlayacak mekânlar haline dönüştürülmelidir. Çocuk-
ların, gençlerin sosyalleşebilecekleri, akranları ile buluşup vakit 
geçirebilecekleri, ortak aktiviteleri beraber yürütebilecekleri al-
ternatif yaşam alanı olarak görmelerini sağlayacak fiziki şartlar-
da mekânlar olarak tasarlanan kütüphaneler her zaman cazibe 
merkezi olacaktır.

2   Gürbüz Türk Çocuğu, Sayı: 9, 1 Haziran 1927, s. 7.  

Münih’e bağlı Obermenzing’de bulunan Blutenberg Şatosu’nun 
tarihi binalarındaki Uluslararası Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi

(Internationale Jugendbibliothek – IJB)

Kütüphanenin misyonu: Tüm dünyadaki çocuk edebiyatını bir 
kültür mirası ve geleceğe yön veren sanatsal bir araç olarak top-
lamak, keşfetmek ve paylaşmak. Yetmiş yılı aşkın bir süreden 
beri büyümeye devam eden ve şu anda 130 dilde 600.000 çocuk 
kitabını kapsayan koleksiyonun köklü bir geçmişe sahip çekir-
değini, tüm dünyadaki yayınevlerinin düzenli olarak bağışladığı 
yeni eserler oluşturuyor. Dünyanın pek çok bölgesinde üretim, 
paylaşım ve veri toplama konusunda sağlam bir altyapının ol-
maması, IJB’nin arşivinin bu ülkelerin kültürel kimliğinin de ar-
şivi olduğu anlamına geliyor. 30.000 civarında da yabancı kitap 
var. Edebiyattaki çeşitliliğin insanın deneyim ve duygularına 
nasıl bir zenginlik kattığını buradaki seminer, atölye ve sanat 
projelerinde takip etmek mümkün. Yenilikçi yazarlar, sanatçı-
lar, pedagog ve uzmanlar eşliğinde öğrenen çocuk ve gençle-
re odaklanan diğer bir faaliyet de, Alman yazarlara ithaf edilen 
ve Michael Ende Müzesi, James Krüss Kulesi ve Erich Kästner 
Odası’nda müze pedagojisi çerçevesinde gerçekleştirilen daimi 
sergiler. IJB’nin kreşler ve okullarla da ortak çalışmalar yürüt-
mesi, kütüphanenin kapılarını ziyaretçilere sık sık açmasını ve 
başarısına başarı katmasını sağlıyor.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te de Kasımalı Bayalinov Çocuk 
ve Gençlik Kütüphanesi: 1 milyon kitap mevcut. Başkent Biş-
kek 22 kütüphaneye ev sahipliği yapıyor.
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baHÇelieVler belediYesi sOĞanlı 
bilGi eVi

4 Nisan 2008 tarihinde açılmış olan Soğanlı Bilgi Evi, Bah-
çelievler’de açılmış ilk Bilgi Evi’dir.  Pazar günleri hariç her 
gün 09.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermekte olan Bilgi 
Evi’mizin üye sayısı 5555, kitap sayısı ise 4183’tür. Bilgi Evi 
ilk ve ortaöğretim öğrencileri ile lise öğrencilerine hizmet 
vermektedir. Diğer Bilgi Evleri’nden farklı olarak yetişkin 
kullanıcılarımız ödünç kitap alma hizmetimizden faydalana-
bilmektedir. 

Kitapları sevmek, okuma alışkanlığı kazanmak, kitaplardan 
ve bilgisayar ortamında araştırma yapmayı öğrenmek… Öğ-
rencilerimizin Bilgi Evi’nde edinmiş oldukları en önemli ka-
zanımlardır. 

Üyelerimiz ders dışı zamanlarında satranç, resim, origami 
gibi faaliyetlerde bulunarak hem eğleniyorlar hem de kendi-
lerini geliştirme fırsatı buluyorlar. 

Bilgi Evi olarak bu çalışmalarımızın dışında üyelerimizle bir-
likte kültür gezileri de düzenliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu 
gezilerle öğrencileriz hem yaşadıkları şehri tanıyor hem de 
kültürel mirasımızı keşfediyor.

Soğanlı Bilgi Evi Üyelerimizle Süleymaniye Yazma Eser 

Kütüphanesi ve Kitap Hastanesindeydik…

Kütüphaneler kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara akta-
rılmasını sağlayan en önemli kurumlardan biridir. Kütüpha-
nelerin bu önemli görevi nasıl gerçekleştirdiğini göstermek 
için Soğanlı Bilgi Evi olarak sadece Türkiye’nin değil dünya-
nın da en zengin kütüphanelerinden biri olan Süleymaniye 
Yazma Eser Kütüphane’sini ziyaret ettik.

 Öğrencilerimiz, aralarında 8. Yüzyıla ait ceylan derisine 
yazılmış Kur’an-ı Kerim ile Evliya Çelebi’nin haritasının da 
bulunduğu paha biçilmez kültür mirasımız olan eserleri, sa-
bitlenmiş ısı ve nem oranları ile kitapları koruyan yeni nesil 
depolama sistemlerini incelemiş ve uzmanlarca, Mimar Si-
nan tarafından yapılan kütüphane binası hakkında önemli 
bilgiler almıştır.

Özel camekânlar içerisinde sergilenen kitapları inceleyen 
Soğanlı Bilgi Evi öğrencileri, daha sonra yazma eserlerin 
restorasyonlarının yapıldığı Kitap Şifahanesi’ne (Hastane) 
giderek yapılan işlemler ve kullanılan araç, gereç ve makine-
ler hakkında restoratörlerden bilgi aldılar.

İlknur SEVGEN, Seher UĞUR  |  Bahçelievler Belediyesi İstanbul Kitapları Kütüphanesi  |  ilknursevgen@hotmail.com
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türKiYe’de belediYe KütüPHaneleri 
Ve Kent arŞiVleri iÇin YönetmeliK 
taslaKları Ve stratejiK ilKeler önerisi
Belediyelerin kütüphane ve arşiv hizmetleri son yıllarda 
Türkiye’de gündeme gelen, tartışılan ve üzerine toplantılar 
yapılan, projeler üretilen bir alandır. Bu son derece sevin-
dirici bir durumdur. Çünkü belediyelerin kütüphane-arşiv 
hizmetleri vermeleri çok önemli ve gereklidir. En güçlü yerel 
yönetim birimleri olarak halkın bu konudaki gereksinimleri-
ni karşılama sorumlulukları ve görevleri vardır. Türkiye’de 
iyi çalışan ve güçlü örnekleri olmakla birlikte belediyelerin 
genelde kütüphane ve arşiv hizmetleri konusunda iyi bir 
noktada oldukları söylenemez.

2016 Mayıs ayında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü, Bursa Nilüfer Belediyesi ev sahipliği ve 
işbirliğinde, Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi des-
teği ile gerçekleştirilen “Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv 
Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu” adlı toplantının So-
nuç Bildirgesi’nde “öncelikli” nitelemesi ile altı çizilen nokta, 
belediyelere bu hizmetlerde yol gösterecek bir politikanın 
oluşturulması, yani stratejik ilkeler ve yönetmelik önerileri-
nin hazırlanması gereği idi.

Bu çerçevede, özellikle kütüphane ve kent arşivi hizmetleri 
konusunda bir yönetmeliği olmayan belediye kütüphane-
lerini hedefleyen ve tarafımızdan hazırlanan “türkiye’de 

belediye Kütüphaneleri ve Kent arşivleri için Yönet-

melik taslakları ve Stratejik ilkeler önerisi” adlı kitap 
Bursa Nilüfer Belediyesi’nin desteği ile basılı ve elektronik 
formda yayımlanmıştır.

Kitapta, çalışma sürecini, yöntemini ve gerekçesini açıklayan 
giriş kısmından sonra belediye kütüphaneleri ile kent arşiv-
leri hizmetlerine yönelik oldukça ayrıntılı iki yönetmelik 
taslağı ile belediye kütüphaneleri ve kent arşivleri için stra-
tejik ilkeler önerisi yer almaktadır.

Kütüphane ve arşiv hizmetlerinde belediyelerin Türkiye’de 
bu alana istisnaları dışında yeni yeni girdiği göz önüne alın-
dığında, stratejik ilkeler ile model/taslak yönetmelik öneri-
leri çalışmasının önemli bir gereksinimi karşılayacağını ve 
boşluğu dolduracağını düşünmekteyiz.

Çalışma elbette hem stratejik ilkeler hem de kütüphane ve 
kent arşivleri yönetmelikleri açısından öneri niteliğindedir. 
Yönetmeliklerin kapsamlı ve ayrıntılı olması tercih edilmiş-
tir. Yine de eksikler, tartışılır noktalar olabilir ya da fazla ay-
rıntılı olduğu düşünülebilir. Kullanmak isteyen belediyeler 
yönetmeliği kendi yaklaşım ve koşullarına göre uyarlayabi-

lirler. Bu aşamada önemli olan ortaya bir model/taslak koy-
maktı. Dolayısıyla her belediye yönetmeliği kendi tercihleri 
doğrultusunda gözden geçirip, geliştirebilir.

Unutulmamalıdır ki, strateji ve yönetmelikler yol gösteri-
ci, rehberlik edici politika belgeleridir. Kütüphane ve arşiv 
hizmetlerinin bu türden yasal dayanaklarının olması onları 
güçlü, kurumsal ve sürdürülebilir kılacaktır.

Çalışmada genel stratejik ilkeler dışında hem kütüphane-
ler hem de kent arşivleri için ayrı ayrı yönetmelik taslakları 
hazırlanmıştır. Dileğimiz ve beklentimiz belediye kütüpha-
neleri ve belediye kent arşivlerinin hizmetlerini bu türden 
yönetmeliklere dayalı olarak, stratejik ilkeler ışığında verme 
konusunda ısrarcı olmalarıdır. Çünkü belirtildiği üzere, yö-
netmelikler kişilere bağlı olmayan, kurumsal nitelikli ve sür-
dürülebilir hizmetler için gerekliliktir.

Uzun süreli ve sabırlı bir çaba ile gerçekleştirilen bu çalış-
manın yayımlanması konusunda büyük destek veren Bur-
sa Nilüfer Belediye Başkanlığı ile Bursa Nilüfer Kütüphane 
Müdürlüğü’ne içtenlikle teşekkür ederiz. Kitabın basılı kop-
yasını sadece kargo ücreti ödeyerek edinmek isteyenler Atı-
lım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Müdür Yardım-
cısı Osman Kutlu (osman.kutlu@atilim.edu.tr) ile bağlantı 
kurabilirler.

Kitabın elektronik kopyasına https://goo.gl/C6kr1k adre-
sinden erişilebilir.

Belediyelerimizin, belediye kütüphanelerinde çalışan mes-
lektaşlarımızın daha nitelikli ve kurumsallaşmış, verimli 
hizmetler gerçekleştirmek için yönetmeliği hayata geçirme 
konusunda çaba harcayacaklarına inanıyoruz. Çünkü ideal 
olan/olması gereken kütüphane ve arşiv hizmetlerinin en 
azından yönetmelik(ler) temelinde verilmesidir.

Çalışmamızın alanımıza katkı sağlamasını dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi

Şenol Karadeniz, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Selda Ekici, ODTÜ Kütüphanesi

Osman Kutlu, Atılım Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent YılmAZ, Şenol KARADENİz, Selda EKİcİ, Osman KUTlU

https://goo.gl/C6kr1k
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Belediyemizin Gebze’mize  Kazandırdığı  Bilim Sanat Merkez-
leri bünyesinde, Müdürlüğümüze bağlı Beylikbağı ve  İstasyon 
Mahallemizde bulunan iki adet kütüphanemiz  çocuk ve yetişkin 
okuyuculara  yönelik  hizmet vermektedir.

2017 yılı Şubat ayında faaliyete geçen  Beylikbağı Bilim ve Sa-
nat Merkezi Binamızda 158 metrekare yetişkin kütüphanesi , 
70 metrekare çocuk kütüphanesi ve 40 metrekare de ders çalış-
ma bölümü olmak üzere yaklaşık 268 metrekare alanda okur-
larımıza hizmet vermektedir. İstasyon  Bilim ve Sanat Merkezi 
bünyesinde hizmet veren  Kütüphanemiz ise  2017 yılı Temmuz 
ayında faaliyete başlamış 100 metrekare alanda yetişkin ve çocuk 
okurlarımıza birlikte hizmet vermektedir. 

Üçüncü Kütüphanemiz de yapımı yeni biten Arapçeşme Bilim 
ve Sanat Merkezi  bünyesinde  yetişkin ve çocuk okurlarımıza 
hizmet verecektir.

Kütüphanelimizin toplam kitap sayısı 10941, Üye sayımız 
6118’dır. Bu sayılar Arapçeşme Bilim ve Sanat Merkezinde açı-
lacak Kütüphaneyle kitap ve üye sayısını daha da arttıracaktır.

Tüm Kütüphanelerimiz hafta içi 08:30 – 21:00, hafta sonu 09:00 
– 17:00 arası hizmet vermektedir.

Üyelik sistemi ile kitaplar 15 gün süre ile ödünç verilmektedir. 
Kütüphanemizde; müracaat kaynakları olarak; Psikoloji mantık, 
felsefe, dini kitaplar, kişisel gelişim kitapları, sanat, yerli edebi 
eserler ve yabancı çeviri eserleri, teknoloji kitapları, Toplum 
Bilimleri (siyasi ve sosyolojik ),  Doğa Bilimleri ve Matematik, 
Coğrafya, edebiyat kitapları ile tarih kitapları mevcuttur. Ayrıca 
süreli yayın bazında ülke çapında yayımlanan dergilerden 15 ta-
nesi yetişkin ve çocuk olarak düzenli olarak temin edilmektedir. 

Gebze Belediye Başkanımız Adnan KÖŞKER’in önderliğinde ve 
desteğiyle ‘ Okuyan Toplum Güzel Gelecek’ sloganıyla Kütüpha-
ne Müdürlüğümüz bir çok etkinlik gerçekleştirmektedir. Bunlar 
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşen  ‘Okur Yazar 
Projesi’ kapsamında Gebze İlçesi’nde bulunan ilkokul, ortaokul, 
lise ve imam hatip öğrencilerimiz ile yazarlarımızı bir araya geti-
rip konferans, imza günü düzenlenmektedir.

Ayrıca Kütüphane bünyemiz de oluşturulan projeler kapsamında 
eğitici programlar, ödüllü okuma yarışmaları düzenlenmektedir.

Gebze belediYesi 

İlknur KOÇ  |  Gebze Belediyesi - Kütüphane Müdürlüğü   |  ilknurkoctunca@gmail.com
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2015 Yılında Ataşehir Belediyesi tarafından Ataşehir İçerenköy’de hizmete açılan Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüphanesi 
her geçen gün artan yoğun bir kullanıcıya sahip.

İsmini günümüz şairlerinden Ahmet Telli’den alan kütüphane açılışında ve daha sonra düzenlenen etkinliklerde şairi ağır-
lamış, okurlarıyla buluşturmuştur. 

Kütüphane; Çocuk ve yetişkin bölümü olmak üzere iki bölümden oluşmakta olup, iki kat üzerine kurulmuştur. Dermesinde 
ansiklopedi ve sözlüklerin yanı sıra edebiyat, tarih, sanat, spor, yemek, ekonomi, sosyal bilimler, teknik bilimler, din, felsefe, 
psikoloji konularında kitaplar ile çocuk bölümünde çeşitli yaş gruplarına hitap edecek nitelikte çocuk kitapları bulunmak-
tadır. Koleksiyon; Dewey Onlu Tasnif Sistemine göre tasnif edilmiş ve yerleştirilmiştir. Yetişkin bölümünde 4, çocuk bölü-
münde 2 olmak üzere toplam 6 bilgisayar okur kullanımına açılmıştır. Başlangıçta Ataşehir Belediyesi tarafından satın alınan 
10.000 kitapla oluşturulan koleksiyon yapılan bağışlarla 15.000 in üzerine çıkmıştır. 

Gülten DEMİR  |  Ataşehir Belediyesi - Kütüphaneci | gulten.demir@atasehir.bel.tr

ataŞeHir belediYesi aHmet telli ÇOCuK 
Ve HalK KütüPHanesi
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Haftanın her günü açık olan kütüphane Pazar günleri 10.00-
18.00, diğer günler 09.00-18.00 saatleri arasında kullanıcılara 
hizmet vermektedir.

Açık raf sisteminin uygulandığı kütüphanede bilgilendirme 
(enformasyon),  bilgisayar kullanma, üyelik, ödünç verme, foto-
kopi hizmetlerinin yanı sıra, anaokulu çocuklarıyla masal gün-
leri, resim yapma günleri, yaratıcı yazarlık atölyeleri gibi çeşitli 
etkinlikler de yapılmaktadır.

Üye sayısı 2018 yılı itibariyle 4257 ‘ye ulaşmış olup üye olmadan 
kütüphaneyi kullananların sayısı da her geçen gün artmaktadır.  
Çoğu zaman yer bulamayıp gitmek zorunda kalan kullanıcılar 
da söz konusu olmaktadır.

Kütüphanenin kullanıcı profilini daha çok genç ve çocuklar 
(öğrenci)  oluşturmakla birlikte ev hanımlarının küçümsenme-
yecek bir oranda olması dikkate değer.

Anadolu Liselerine ve yükseköğrenime giriş sınavlarına hazır-
lanan gençlerin yanı sıra ödev hazırlayan, KPSS’ye hazırlanan, 
mastır yapan, tez hazırlayan, uzmanlık sınavlarına hazırlanan 
kişiler de kullanıcıları arasında yer almaktadır.

Belediye kütüphanesi olarak öncelikle ilçe halkına hizmet ver-
mek amacıyla kurulan kütüphane her geçen gün yeni kullanıcı-
larına kucak açmakta.

Yetişkin bölümünden bir kare

Çocuk bölümünden kareler
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Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi 1965 yılında Kültür Bakanlı-
ğı bünyesinde kurulmuştur. 2006 yılında Kültür Bakanlığı’ndan 
Kadıköy Belediyesi’ne devri gerçekleştirilmiştir. Kütüphane Zi-
raat Bankası müfettişi, kitaba ve okumaya değer veren Muhtar 
Özkaya adlı hayırsever vatandaşın vakfıdır. Belediye bünyesine 
geçtikten sonra hem fiziki hem de sistem olarak yenilenen kü-
tüphane 2008 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Bu yıl 10. yı-
lımızı kutlamaktayız. 

Kitaplar Dewey Onlu Sınıflandırma Sistemine göre açık raf ola-
rak yerleştirilmiştir. Kütüphanede Tarih, Edebiyat, Coğrafya, 
Toplum Bilimleri, Sanat, Felsefe, Din, Dil, Matematik ve Doğa 
Bilimleri, Teknoloji ve Çocuk Kitapları bulunmaktadır. Kütüp-
hane’de toplam olarak 20723 kitap vardır. Kullandığımız oto-
masyon sistemi Yordam BT’dir.

Kitaplarını kütüphanede okuma fırsatı bulamayan okurlarımız 
için üyelik işlemlerini yapıp 15 günlüğüne 3 kitap ödünç ver-
mekteyiz. Üyelik için kimlik bilgileri ve bir adet fotoğraf yeterli-
dir. İlçe dışında oturanlar için ikametgâh ya da açık adresin oldu-
ğu fatura istemekteyiz. Kitaplar gibi DVD koleksiyonumuzdan 
da ödünç vermekteyiz. 

Kütüphaneye günlük gazete ve aylık dergiler alınmaktadır. Kü-
tüphanede internet hizmetimiz bulunmaktadır. Okurlarımız, 
wifi olması sebebiyle kendi bilgisayarlarıyla da çalışmalarını 

yapmaktadırlar. Kütüphanemizde fotokopi hizmetimiz de bu-
lunmaktadır.

Muhtar Özkaya’nın kendi kütüphanesinden kalma 262 adet dili 
Osmanlı Türkçesi olan Nadir Eserler bulunmaktadır. Kitapla-
rın konuları Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Tıp, Kimya, Astronomi 
ve Hukuk’tur. Nadir Eserlerin dijitalleştirilme çalışması yapıldı, 
okurlar katalog üzerinden kitapları görebilirler. Nadir Eserlerin 
yanı sıra iki adet Osmanlıca yazılmış mektup bulunmaktadır. 
Mektuplar 1840’lı yıllara ait Osmanlı döneminde Kürek isimli 
gemiyle Akdeniz’e yapılan iki ayrı deniz seyahatini anlatmakta-
dır. Marmara Adası’ndan çıkarılan mermerlerin deniz yolu ile 
Marsilya- Mora Adası ve Marsilya-Siros Adası’na yolculukları 
esnasında gördükleri yerlerden bahsetmektedir. Mektupları ki-
min yazdığı bilinmiyor.

Evden çıkamayan engelli, hasta ve yaşlı okurlarımız için ‘’ Kitabı-
nızı Eve Getiriyoruz! ‘’ hizmetimiz bulunmaktadır. Bu hizmetten 
yararlanmak isteyen okurlarımız kütüphaneye üye oldukları tak-
dirde okumak istedikleri kitabı telefonla arayarak ya da internet 
kullanabiliyorsa kataloğumuzdan istediği kitabı seçerek talep ede-
bilmektedirler. Aşağıda linkleri bulunan adreslerden kütüphane 
ile ilgili detaylı bilgi alabilir ve kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.

http://kultursanat.kadikoy.bel.tr/tr/kultur-merkezleri/muh-
tar-ozkaya-halk-kutuphanesi

KadıKöY belediYesi  
muHtar özKaYa HalK KütüPHanesi

Jale AYDEMİR  |  Kadıköy Belediyesi - Kütüphane Sorumlusu  |  Muhtar.Ozkaya@kadikoy.bel.tr

http://kultursanat.kadikoy.bel.tr/tr/kultur-merkezleri/muhtar-ozkaya-halk-kutuphanesi 
http://kultursanat.kadikoy.bel.tr/tr/kultur-merkezleri/muhtar-ozkaya-halk-kutuphanesi 
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http://katalog.kadikoy.bel.tr/yordambt/yordam.php

Kütüphaneye bağış kitap kabul etmekteyiz. Gelen kitapları se-
çerek ihtiyacımız varsa kendi kaydımıza almaktayız. Geri kalan 
kitapların bir kısmını Anadolu’ya gönderdiğimiz gibi bir kısmı-
nı da kütüphane bünyesinde oluşturduğumuz ‘’ Kayıtsız Kitap 
‘’ köşemizde sergilemekteyiz. Okurlarımızın da oldukça ilgisini 
çekmektedir.

Yakın çevremizdeki okullarla iletişim halindeyiz. Ortak çalışma-
lar ve etkinlikler yapılmaktadır. Öğrenciler belli zaman dilim-
lerinde kütüphanemizi ziyaret etmekte ve ödünç kitap almak-
tadırlar. Karne dönemlerinde öğrencilerimize hediye kitaplar 
vermekteyiz.

Kütüphane; Kadıköy Belediyesi  Kültür ve Sosyal İşler Müdür-
lüğü bünyesinde hizmet vermektedir. Kütüphanede çalışan per-

sonel sayısı 4  kişidir. Kütüphane işleriyle uğraşan iki personel 
Lisans mezunudur. Diğer arkadaşlarımız ise güvenlik ve  temiz-
lik görevlisidir.

Kütüphane binası, Bağdat Caddesi gibi ulaşımı kolay bir yerde 
olup, ferah, şirin ve temizdir. Pazartesi, bayram ve resmi tatiller 
dışında her gün 09.00-18.00 saatleri arası hizmet vermektedir.

İletişim bilgilerimiz;   

Adres: Bağdat Caddesi, Ömerpaşa Sokak, Muhtar Özkaya Sitesi, 
No: 4/B Caddebostan/Kadıköy

Telefon: 0216 3869851- 0216 3685482

E-Mail: muhtar.ozkaya@kadikoy.bel.tr

http://katalog.kadikoy.bel.tr/yordambt/yordam.php
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Kütüphane, 1996 yılında Kadıköy Belediyesi öncülüğünde İs-
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü hocaları ve öğrencileri ile ortak bir çalışma sonucunda 
kurulan kütüphanemiz, açık raf sistemi düzeni kullanılmakta 
bu da kullanıcılarımızın araştırmalarını kolaylıkla yapmasını 
sağlamaktadır. Kullanıcı hizmetine sunduğumuz üç adet bilgi-
sayar ile kullanıcılarımız katalog taraması yapabilmektedir. Yine 
kullanıcılarımız Kütüphanemize gelmeden Kadıköy Belediyesi 
web adresinden e-kütüphane hizmetinden faydalanabilmekte ve 
araştırmalarını yapabilmektedirler.

Kütüphane, Kadıköy Belediyesi - Kültür ve Sosyal İşler Müdür-
lüğü’ne bağlı olup çocuk ve yetişkinler içindir. Kütüphane bün-
yesinde üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden 
mezun 2 Kütüphaneci,  üniversite mezunu 1 kişi olmak üzere 
toplam 7 personel hizmet vermektedir.

Koleksiyonumuz; görme engelliler için çeşitli kitapların seslen-
dirildiği kasetler, danışma kaynakları, edebi eserler (hikâye, ro-
man, şiir, deneme), çizgi roman ve süreli yayınlar bölümünden 
oluşmaktadır. Günlük 6 gazete, aylık 5 adet dergi ve 16.188 adet 
dermemiz ile kullanıcılara hizmet vermekteyiz. Danışma, ödünç 
verme, fotokopi, internet hizmetleri verilmektedir. Toplamda 7 
masa ve 40 sandalye mevcuttu ve yordam otomasyon programı 
kullanılmakta olup Kadıköy Belediyesi web sayfası E-kütüphane 

ve Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT)’da yer almaktadır. Instag-
ram hesabımız olup web sitemiz bulunmamaktadır.

Adres: Rasimpaşa Mh. Taşköprü Cd. No: 7/A  
Kadıköy/İSTANBUL

Tel: (216) 348 23 93 - (216) 348 91 41 Fax: (216) 348 91 42 / 
Birim Sorumlusu Buket Sevgen

Açık olduğu saatler: 09.00-18.00

KadıKöY belediYesi  
Kemal taHir HalK Ve ÇOCuK 
KütüPHanesi

Kısmet YALMAN  |  Kadıköy Belediyesi - Kütüphaneci   |  Kismet.Reis@kadikoy.bel.tr
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Yerel yönetimlerin sosyal politika alanlarından biri olarak 
bilgi evleri, eğitim dışında sosyal-kültürel merkezler haline 
gelmiştir. Kuruluşlarından itibaren sürekli gelişen bilgi evle-
ri artık yerel düzeyde çocuklara, gençlere ve velilere yönelik 
pek çok hizmeti kapsayan merkezler olarak düşünülmektedir. 
Sosyal belediyeciliğin önemli bir unsuru olarak yapılan bü-
tün hizmetler, sadece eğitim alanını kapsamamakta, farklı yaş 
gruplarına yönelik faaliyetlerin yaygın eğitimden, kültür-sa-
nat çalışmalarına, kişisel gelişimden sosyal bütünleşmeye ka-
dar pek çok amacı gerçekleştirmektedir.

Küçükçekmece Belediyesi, sayısı onu bulan Bilgi Evleri’nde 
nitelikli kadrosu ile içeriği zengin hizmetlere imza atmakta-
dır. Geleceğe yönelik ideal toplumun şekillendirilmesinde 
önemli bir fonksiyonu üstlenen bilgi evlerinde, çocuklara, 

gençlere, ev hanımlarına, ebeveynlere, göçmenlere yönelik 
uygulamalar yerel düzeyde bireylerin sosyal hayata katılımını 
da yardımcı olmaktadır. Başlangıçta çocuk ve gençlik merkezi 
olarak düşünülen Bilgi Evleri’nde çağdaş belediyeciliğe uygun 
olarak bütünsel bir bakış açısı geliştirilmiştir.

Çocuk ve gençlerin akademik başarısı için tüm hizmetler pek 
çok yaş grubuna özel olarak hazırlanmaktadır. Halk ile sürekli 
iletişimin kurulması ile çocukların, gençlerin ve ailelerin bilgi 
evlerindeki karar alma süreçlerine katılımı sağlanarak, yerel 
ihtiyaçların karşılanmasına önem verilmektedir. Cennet, Fa-
tih, Halkalı, İkitelli, İnönü, Mehmet Akif, Sefaköy, Taştepe, 
Yarımburgaz ve Kanarya Bilgi Evlerinde farklı mahallelerde 
yaşayan vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun eğitim, 
sanat ve atölye faaliyetleri yerine getirilmektedir. Küçükçek-

tOPlumsal bütünleŞme Ve 
GeliŞmenin adresi KüÇüKÇeKmeCe 
bilGi eVleri

Özlem KORKMAz   |  Küçükçekmece Belediyesi - Kütüphane Sorumlusu   |  kutuphanezumre34@gmail.com 
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mece Belediyesi’ne bağlı bütün Bilgi Evleri’nde ödünç kitap 
alınabilecek kütüphane, atölye sınıfları, bilgisayar sınıfı reh-
berlik odası bulunmaktadır.

Okuma alışkanlığının toplumun geniş bir kesime kazandırıla-
bilmesi için bilgi evlerinde bulunan kütüphanelerden veliler-
de faydalanabilmekte, ödünç kitap alabilmekte ve veli okuma 
grupları oluşturulmaktadır. 

Küçükçekmece Belediyesi sınırlarında bulunan Suriyeli mi-
safirlerimize yönelik olarak verilen Türkçe eğitimleri ve top-
lumsal uyumlarını sağlayacak bilgilendirme faaliyetleri, sosyal 
bütünleşmeye önemli katkılar sunmaktadır. Çocuk ve gençle-
rin not kaygısından uzak olarak akademik gelişimlerini sağla-
maya yönelik faaliyetler pedagojik formasyona uygun olarak 
düzenlenir. Yapılan kitap okuma yarışmaları, satranç faaliyet-
leri, her düzeyden çocuğun katılımına açıktır. 

Güvenli bir fiziksel alan içinde çocukların internet hizmeti al-
ması, bilgisayar ve kütüphaneye ulaşması, sosyal amaçlı faali-
yetlerin yapılması, oldukça önemlidir. Çocukların sağlıksız ve 
güvensiz ortamlardan uzaklaşarak rehberlik eğitimi ile sosyal 
bir alanda diğer arkadaşları ile iletişim kurması ise toplumsal 
bütünleşme ve barışın temellerini atmaktadır.

Bilgi toplumu hizmetlerinin en önemli aşaması olan kendini 
ifade edebilen, vizyonu geniş ve iyi yetişmiş bireylerin gelece-
ğe hazırlanmasına Bilgi Evlerimiz de katkı sunmaktadır. Gü-
venilir eğitim ortam ve mekânları sayesinde öğrencilerimizin 
kişisel gelişimleri ve sosyalleşmeleri sağlanırken, branş öğret-
menlerimizin gözetimi altında verilen rehberlik hizmetleri 
ile yetenekleri de geliştirilmektedir. Kuşkusuz bu faaliyetler 
içinde sanatsal faaliyetlerimiz de önemli bir gelişme kaydetti. 
Özellikle milli tarih şuurunun oluşturulması ve “biz” duygu-

sunun yerleştirilmesi için tarihî ve kültürel mekânlara,  sanat 
faaliyetlerine değişik kurum, kuruluş ve fuarlara geziler planlı 
bir şekilde düzenlenmektedir.

Küçükçekmece’de yaşayan çocuk ve gençlerin üretken, etkin 
ve verimli olabilmesi için yapılan bu faaliyetlerin tamamı üc-
retsiz olarak sunulmaktadır. Bilgi evlerimizden yararlanabil-
mek için öğrencilerimizin mahallesine en yakın Bilgi Evine 
kayıt ettirmesi, öğrencinin akademik ve sosyal gelişiminin 
takip edilmesi için zorunludur.

Küçükçekmece Belediyesi’ne bağlı bütün Bilgi Evleri’nde aile 
ve çocuk danışmanlığı, psikolojik rehberlik, çocukların ilgi 
alanlarına yönelik etkili programlar uygulanmaktadır. Bi-
limsel esaslara göre yapılan bütün çalışmalarımız da çocuk ve 
gençlerin yaş gruplarına uygun olarak kişisel gelişim faaliyet-
lerini de desteklemekteyiz.

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri, yoğun göç alan bir il-
çede çocukların ve ailelerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının 
belirlendiği ve toplumsal uyum sağlamalarına yardım edildiği 
merkezlerdir. Bu anlamı ile Bilgi Evleri’nin hizmet kapsamı 
genişlemiş ve sosyal belediyecilik perspektifine uygun olarak, 
toplumsal düzeyde önemli bir açık kapatılmıştır. Belediyemi-
zin Bilgi Evleri modelini geliştirmesi, uygulamaları fonksi-
yonel açıdan değerlendirmesi, yerel yönetim ve halk kaynaş-
masının bir sonucudur. Böylece yerel düzeyde bir bütünlük 
sağlanmakta ve halkımızın ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Özlem Korkmaz 

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri 

Kütüphane Zümre Başkanı





Kütüphane, arşiv ve müzelerde bulunan kültürel mirasın 
korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi ve bu alan-
da çağdaş bilgi ve teknolojilerin etkin kullanımı, iletişim 
teknolojileri, restorasyon, konservasyon,  içeriklerin sunum 
ve paylaşımı, vizyoner bina ve ekipmanları, yeni hizmet 
modelleri ve yeni standartların geliştirilmesi hususlarını 
tartışmak üzere; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler 
ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müze-
ler Genel Müdürlüğü, konu ile ilgili diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla işbirliği ve sponsorların finansal desteğiyle 29 
Kasım – 01 Aralık 2018 tarihleri arasında  “KAM’18 Kongre-
si ve Fuarı” Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Geçen yıllarda 4 defa başarıyla gerçekleştirilmiş olan KAM 
çalıştaylarında sektörel gelişimin hızlanması, yeni fikirler, 

inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına ışık tutan sonuçlar elde 
edilmiştir. Bu birikimden hareketle yapılacak KAM Kong-
resi “Ulusal Bilgi Politikası” ana temasıyla, tüm ilgili kurum, 
kuruluş, akademisyen ve uzmanları bir araya getirerek, böylece 
bu konulara ilişkin yasal çerçevenin oluşturulmasına esas teşkil 
edecek sonuçlar elde edilmeye çalışılacaktır.

Tüm kütüphane, arşiv ve müze yönetici, üniversiteler, beledi-
yeler ve konunun uzmanları ile bu konularda Ar-Ge, teknoloji 
ve hizmet sektör profesyonellerini 29 Kasım – 1 Aralık 2018 
tarihinde Antalya’da yapılacak KAM’18 Kongresi ve Fuarı’nda 
buluşmaya davet ediyoruz.

Kongreyle ilgili detaylı bilgiye www.kam18.org adresinden ula-
şabilirsiniz.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Kütüphane ve Bilgi Mer-
kezi tarafından kütüphanecilik alanında yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi ve tecrübenin artırılması amacıyla Kebikeç Se-
minerleri gerçekleştirilmektedir. 

MBB Kütüphane ve Bilgi Merkezleri Platform toplantısında 
alınan kararla başlatılan Kebikeç Seminerleri’nin yedincisi 25 
Ekim 2018, Perşembe günü “Türkiye’de Üniversite ve Araş-
tırma Kütüphaneleri” konu başlığı ile gerçekleşecektir. Prog-
ramda, İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi kütüp-

haneleri ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi 
(IRCICA) konu edilecektir.

Marmara Belediyeler Birliği Hızır Bey Çelebi Salonu’nda ya-
pılacak söz konusu toplantıya, kurumunuzdan ilgililerin katı-
lım sağlaması ve katılımcı isimlerinin 22 Ekim 2018, Pazartesi 
gününe kadar https://m2.tc/LilJ  bağlantı yoluyla veya  HY-
PERLINK “mailto:sefa.sahin@marmara.gov.tr” sefa.sahin@
marmara.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir. 

KütüPHane, arŞiV Ve müze KOnGresi 
Ve fuarı

KebiKeÇ seminerleri baŞlıYOr




