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ÖZET 

Belediye teşkilatı, Türk kamu yönetimi teşkilatı içerisinde merkezi teşkilattan ayrı ve 

yerinden yönetim anlayışına dayanan bir statüye sahiptir. Belediyelerin teşkilat yapıları ve 

faaliyetleri ‘5393 Sayılı Belediye Kanunu’ ve ‘5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na’ 

göre şekillendirilmiştir. Bu iki kanunda belediyelerin sosyal ve kültürel faaliyetleri içerisinde 

gönüllülük esasına dayanan ‘kütüphanecilik faaliyetlerinden’ bahsedilmektedir. Belediye 

kütüphaneleri, belediyelerin kütüphanecilik faaliyetleri kapsamında sayılmaktadır. Belediye 

kütüphaneleri; belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların geçmiş zaman içinde ürettiği 

kültürü düzenleyen, bu kültürü gelecek nesillere taşıyan ve vatandaşların kullanımına sunan 

kurumlardır. Bu nedenle, belediye kütüphaneleri belediyenin geçmişi ile geleceği arasındaki 

bir kültür köprüsü olarak düşünülebilir.  

Bu çalışmada belediyelerdeki kütüphanecilik faaliyetleri ile ilgili olarak Kalkınma 

Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ‘www.sp.gov.tr’ adresinde yer alan ‘Bursa Büyükşehir 

Belediyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy İlçe Belediyesi, Maltepe İlçe 

Belediyesi’ne ait 2006-2009, 2010-2014 ve 2015-2019 dönemleri stratejik planları’ üzerinden 

analiz çalışması yapılmıştır. Çalışma ile belediyelerdeki kütüphanecilik faaliyetlerinin durumu 

ve dönemler bazında gelişimi ile ilgili bulgular ortaya koyulmuştur. Çalışma ortaya çıkan 

bulgulara yönelik öneriler geliştirilerek sonlandırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Belediye, Belediye Kütüphaneleri, Kütüphaneler, Stratejik Plan. 
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THE ANALYSIS OF THE LIBRARIANSHIP ACTIVITIES OF MUNICIPALITIES 

THROUGH STRATEGIC PLANS 

ABSTRACT 

The municipal organization has a decentralized legal statue in Turkish public 

administration, apart from the centralized government organization. The organizational status 

and the functions of municipalities are prepared and reshaped in ‘Metropolitan Municipality 

Law (No: 5216)’ and ‘Municipality Law (No: 5393)’. In these two laws, librarianship services  

voluntarily given by municipalites as social and cultural services are mentioned. Municipal 

libraries can be shown as among the librarianship activities of municipialities. Municipial 

libraries are institutions which form the culture generated by residents in the past, serve this 

culture for users and bring this culture to the future. Therefore, municipal libraries are 

considered as the cultural bridge between the past and the future of municipalities.   

In this study, an analysis study about librarianship services in municipalities has made 

through ‘2006-2009, 2010-2014 and 2015-2019 term strategic plans of Bursa Metropolitan 

Municipality, Diyarbakır Metropolitan Municipality, Kadıköy Province Municipality, 

Maltepe Province Municipality’, which are available at ‘www.sp.gov.tr’ - official website of 

Ministry of Development. Within this study, the outcomes about the current status and  the  

progress by periods of librarianship services in municipalities are revealed. The study is 

concluded with suggestions for outcomes. 

Keywords: Municipality, Municipal Library, Libraries, Strategic Plan. 

 

GİRİŞ 

Bilgi çağı, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişiminin ulaştığı zirve 

noktadır. Bilgi çağına ulaşıldığının en önemli göstergesi, istenen bilgiye en hızlı ve verimli 

şekilde ulaşılabilmesidir. Bilgi Çağı’nın vazgeçilmez bir unsuru olan bilgiye erişim, 

kullanıcılar ve tüm bilgiye gereksinim duyan araştırmacılar için oldukça önem arz etmektedir. 

Toplumun kültürel anlamda gelişmesi ve içerisinde bulunduğu çağın gerisinde kalmaması 

önemlidir. Topluma hizmet etmek ve vatandaşların gereksinim duyduğu bilgiye yeterli, 

güncel ve zamanında erişmesini sağlamak amacıyla bilgi yayımının gerçekleştirilmesi en 

temel hedeftir. Bilgi yayımını gerçekleştiren en önemli kurumlarından birisi 

‘kütüphanelerdir’.  

 “Toplumsal bir kurum olan kütüphaneler, toplumsal gelişmeler karşısında durağan 

kalamayarak yapısal ve yönetsel dönüşümler gerçekleştirmektedirler. Türkiye’de kütüphane 

kurumunun günümüzde bilgi toplumu olarak adlandırılan yeni toplumsal düzene uyum 

sağlayabilmesi için bilgi politikalarıyla desteklenmesi gerekmektedir”(Karadeniz ve Yılmaz, 

2016: 60). “Bilgi politikasının olmadığı bir ülkede, bu politikanın en önemli bileşenlerinden 

olan kütüphanelerin ve kütüphaneciliğin gelişmesi olanaklı olmayıp, bu alandaki gelişmeler 

rastlantısal ve geçicidir” (Yılmaz, 1997: 3). 
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Belediyeler, bilgi hizmetlerinin verimli yapılabilmesi ve vatandaşa doğrudan 

erişebilme konusunda doğaları gereği en uygun kurumlardandır. Belediyeler birçok hizmetini 

doğrudan vatandaşın ayağına götürürler. Vatandaş aldığı hizmetlerden memnuniyet oranını, 

seçim ve halk oylaması v.b. durumlarda açıkça göstermektedir. Belediye verdiği bilgi hizmeti 

ile kalkınır ve geleceğe yatırım yapabilir. Belediyelerin bilgi hizmetlerini daha hızlı ve verimli 

olarak vermek için oluşturduğu önemli kurumlardan birisi de ‘kütüphanelerdir’. 

 Türkiye’de belediye kütüphanelerine ilişkin literatürde çok fazla akademik çalışma 

bulunmamaktadır. Türkiye’de belediye kütüphanelerine yönelik ilkler arasında yer alacağı 

düşünülen bu çalışmanın amacı, ‘belediyelerde yürütülen kütüphanecilik faaliyetlerinin 

mevcut durumunu ve dönemler bazında gelişimini belediyelerin mer’i ve mülga stratejik 

planları üzerinden analiz ederek ortaya koymaktır’. Çalışmanın amacına ulaşmak için, 

Kalkınma Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ‘www.sp.gov.tr’ adresinde yer alan stratejik 

planlardan, ‘2005, 2009 ve 2014’ mahalle idare seçimleri sonrası ‘2006-2009’, ‘2010-2014’ 

ve ‘2015-2019’ dönemlerinde stratejik plan düzenleyen belediyeler arasında yer alan ‘Bursa 

Büyükşehir Belediyesi, Zeytinburnu İlçe Belediyesi, Kadıköy İlçe Belediyesi, Maltepe İlçe 

Belediyesi’ne’ ait toplam ‘12 adet stratejik plan’ dönemsel bazda karşılaştırılmıştır ve elde 

edilen bulgular sonuç kısmında ortaya koyulmuştur.   

 

1.  BELEDİYE KÜTÜPHANELERİ TANIMI ve YASAL DAYANAĞI 

Belediyeler; iş yoğunluğu olarak sürekli çalışan, bütçe ve hizmet harcaması yüksek 

olan, halkın ihtiyaçlarını yerine getirmek için kurulan yerel yönetimlerdir. Hem halkın ve 

çevrenin kültürel belleği hem de yönetimin resmi işlerinin delillerini düzenli olarak saklamak 

ve hizmete sunmakla görevlidirler. Belediyelerin görev çeşitliliği göz önünde alındığında, bu 

belge çeşitleri geçmişe hapsedilmiş belgeler ya da bunların yer aldığı bir depo değil; 

yönetimin bugün ve gelecekteki faaliyetlerine ışık tutması gereken bilgi hazineleridir. 

Belediyeler ellerinde tuttukları veri ve bilginin kalitesine göre şekillenirler.  

Belediyeler için kütüphaneler, olmazsa olmazdır. Belediye kütüphaneleri, belediye 

sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların geçmiş zaman içinde ürettiği kültürü düzenleyen, bu 

kültürü gelecek nesillere taşıyan ve vatandaşların kullanımına sunan kurumlardır. Belediyenin 

geçmişi ile geleceği arasındaki bir kültür köprüsüdür. Belediye kütüphanelerinin varlığı, diğer 

yerel yönetimler ile bağ kurulabilmesi için önemli bir araçtır. 

Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih 

Rukancı’nın bir makalesinde (Rukancı, 2016: 8) belediye kütüphaneleri şu şekilde 

tanımlanmaktadır: “Belediye kütüphaneleri, belediyenin idari görev ve sorumlulukları 

çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler sonucu üretilen ya da kuruma bağış, ihale, doğrudan alım 

v.b. yöntemlerle alınan her türlü materyal vasıtasıyla oluşturulur. Belediye kütüphaneleri 

oluşturulurken, bulunulan çevre ve idari yapının geçmişi ve gelecekteki faaliyetlerine yönelik 

hedef kullanıcılarını tespit etmek için yapılan analiz çalışmasına göre materyal seçimi 

yapılır”. Başka bir tanımda ise, “belediyelerin gönüllülük esasına göre yürüttüğü sosyal ve 

kültürel çalışmaların sınıflandırıldığı hizmet grubunda yer alan ve bir anlamda alternatif halk 

kütüphanesi hizmeti veren kurumlardır” (Canata, 2016: 233). 
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Kütüphanecilik faaliyetlerine yönelik kütüphaneleri korumak ve desteklemek için 

Birleşik Krallık, Hollanda, ABD, Kanada gibi birçok ülkede yasal düzenlemeler yapıldığı ve 

bu kütüphanelerin yasal bir kimliğe sahip oldukları görülmektedir (Canata, 2016: 226). 

Türkiye’de ise kütüphanecilik faaliyetleri ile ilgili genel ve kapsamlı yasal düzenleme 

bulunmamakla beraber, sadece Milli Kütüphane’nin kuruluş yasası ve TBMM Kütüphanesi 

ile ilgili yasa bulunmaktadır (Canata, 2016: 228). Türkiye’de belediye kütüphaneleri 

hakkında da ilgili mevzuatta anlamlı düzeyde bilgi bulunmamaktadır. Yalnızca, belediyelerin 

teşkilat yapılarını ve faaliyetlerini düzenleyen ‘5393 Sayılı Belediye Kanunu’ ve ‘5216 Sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu”nda’ belediyelerin sosyal ve kültürel faaliyetleri içerisinde yer 

alan ve gönüllülük esasına dayanan kütüphanecilik faaliyetlerinden bahsedilmektedir.  

5393 sayılı Kanunun 77. Maddesinde kütüphanecilikten şu şekilde bahsedilmektedir:  

“Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, 

trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere 

yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde 

etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik 

programlar uygular.”  

5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinde kütüphanecilikten şu şekilde bahsedilmektedir: 

“Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat 

bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri 

yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmektir.” 

5393 ve 5216 sayılı kanunlar analiz edildikten sonra, belediye kütüphaneleri ile ilgili 

yeterince bilgi olmadığı görülmektedir. Bunun yanında, belediye kütüphanelerinin 

kurulumunun yasal bir zorunluluk değil, gönüllülük esaslı sosyal ve kültürel bir faaliyet 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 

2. AMAÇ VE METODOLOJİ 

5393 ve 5216 sayılı kanunlarda belediye kütüphaneciliği konusuna yeterince 

değinilmemiş olsa da; Türkiye’de belediyeler ‘kütüphane konusuna’ stratejik planlarında yer 

ayırmıştır. Yer ayıran bu belediyeler arasından literatür taraması yapıldığında aynı dönemde 

stratejik plan düzenleyen ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi, Zeytinburnu İlçe Belediyesi, 

Kadıköy İlçe Belediyesi,  Maltepe İlçe Belediyesi’ seçilmiştir. Seçilen bu belediyeler, 

çalışmanın sınırını oluşturmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, belediyelerde yürütülen kütüphanecilik faaliyetlerinin mevcut 

durumunu ve dönemler bazında gelişimini belediyelerin mer’i ve mülga stratejik planları 

üzerinden analiz ederek ortaya koymaktır.  

Kalkınma Bakanlığı’nın resmi internet sitesi www.sp.gov.tr adresinde yer alan Bursa 

Büyükşehir Belediyesi, Zeytinburnu İlçe Belediyesi, Kadıköy İlçe Belediyesi, Maltepe İlçe 

Belediyesi’ne ait 2006-2009, 2010-2014 ve 2015-2019 dönemleri stratejik planları üzerinden 

analiz çalışması yapılmıştır. Çalışma ile belediyelerdeki kütüphanecilik faaliyetlerinin durumu 

ve dönemler bazında gelişimi ile ilgili bulgular ortaya koyulmuştur. Çalışma ortaya çıkan 

bulgulara yönelik öneriler geliştirilerek sonlandırılmıştır. 

http://www.sp.gov.tr/


Yasin ŞEŞEN   
                      Kaan GÜRBÜZ 

147 

 

 
ASEAD CİLT 5 SAYI 7 Yıl 2018, S 143-150 
 

3. BULGULAR 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Zeytinburnu İlçe Belediyesi, Kadıköy İlçe Belediyesi, 

Maltepe İlçe Belediyesi’ne ait 2006-2009, 2010-2014 ve 2015-2019 dönemleri stratejik 

planları dönemler bazında önce ayrı ayrı olarak incelenmiş olup, sonra toplu olarak incelenip 

tablo halinde verilmiştir.  

 

 Bursa Büyükşehir Belediyesi; 

 2006-2009 stratejik planında; kent gönüllüleri evlerinde semt kütüphaneleri oluşturmak ve 

gezici kütüphane sayısını arttırmak hedeflerinin yer aldığı,   

 2010-2014 stratejik planında; 2006-2009 planındaki hedeflerin tutturulduğu görülmekle 

beraber, 2010 yılı sonuna kadar Bursa İl Kitaplığı oluşturmak hedefinin yer aldığı, 

 2015-2019 stratejik planında; kütüphanecilik ile ilgili Swot Analizi yapıldığı ve güçlü-

zayıf yönler ve fırsatlar-tehditlerin ortaya konduğu; analiz çerçevesinde 17 yeni kütüphane 

kurulması, teknolojiye uygun olarak e-kitap ve sesli kitap uygulamalarının geliştirilmesi, 

gezici kütüphanelerin sayılarının arttırılması hedeflerinin yer aldığı tespit edilmiştir.  

 

 Kadıköy İlçe Belediyesi; 

 2006-2009 stratejik planında; belediye sınırları içinde yer alan Aziz Berker 

Kütüphanesinin tadilatının 2006 yılı sonunda tamamlanması hedefinin yer aldığı,   

 2010-2014 stratejik planında; belediye sınırlarındaki çevrimiçi erişime açık 4 kütüphane 

için kütüphane yazılımı temin etme hedefinin yer aldığı, 

 2015-2019 stratejik planında; 2010-2014 planında belirlenen hedefe ulaşıldığı, ayrıca 

görme engelliler için kurulan sesli interaktif kütüphanenin etkinliğinin arttırılması 

hedefinin yer aldığı tespit edilmiştir.      

 

 Zeytinburnu İlçe Belediyesi; 

 2006-2009 stratejik planında; belediye kütüphaneleri hakkında bilgi olmadığı,  

 2010-2014 stratejik planında; bilgi evlerinin, kütüphane ve diğer sosyal etkinlikler için 

hizmet verecek şekilde yaygınlaştırmak ve üye sayılarını arttırmak hedefinin yer aldığı, 

 2015-2019 stratejik planında; 2010-2014 planındaki hedefin tutturulduğu, belediye 

sınırları içinde yer alan 3 kütüphanede web erişimli kütüphane yazılımı temin etmek 

hedefinin yıllara sâri 46.000 TL bütçe yer aldığı tespit edilmiştir. 

 

 Maltepe İlçe Belediyesi; 

 2006-2009 stratejik planında; belediye bünyesinde tüm vatandaşların kullanıma yönelik 

bir kütüphanenin 2008 yılı sonuna kadar oluşturulması hedefinin yer aldığı,  

 2010-2014 stratejik planında; vatandaşların kültürel seviyesini artırmayı amaçlayan basılı 

ve elektronik yayınların olduğu bir kent kütüphanesi kurmak hedefinin bir vizyon proje 

olarak yer aldığı,  

 2015-2019 stratejik planında; 2010-2014 planındaki hedefin tutturulduğu görülmekle 

beraber, ayrıca görme engelliler için sesli kütüphane açmak ve gezici kütüphaneler 

kurmak hedeflerinin yer aldığı tespit edilmiştir.  
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Belediyelerin stratejik planlarında ‘kütüphane konusuna’ hangi ölçüde yer verdiği ile 

ilgili bulgular yıllar bazında Tablo 1’de verilmiştir.   

 

Tablo 1: Stratejik Planların Genel Değerlendirmesi 

 

 

 

 

2006-

2009 

 

 Bursa ve Maltepe Belediyeleri’ne ait stratejik planlarda, 

kütüphane sayısının artırılmasına yönelik hedeflerden 

bahsedilmektedir. 

 

 Kadıköy Belediyesi’ne ait stratejik planda, mevcut kütüphanenin 

geliştirilmesinden bahsedilmektedir. 

 

 Zeytinburnu Belediyesi’ne ait planda, Belediye Kütüphaneleri 

konusunda herhangi bir bilginin mevcut olmadığı görülmüştür. 

 

2010-

2014 

 

 Kadıköy Belediyesi’ne ait stratejik planda, kütüphane yazılımı ve 

derme geliştirme politikalarının hayata geçirilmesi 

hedeflenmektedir.  

 

 Bursa, Maltepe ve Zeytinburnu Belediyeleri’ne ait planlarda, yeni 

kütüphanelerin kurulmasına yönelik hedeflerden 

bahsedilmektedir.  

 

 

 

2015-

2019 

 

 Genel olarak tüm belediyelerde, mevcut kütüphanelere yenilerinin 

eklenmesi, e-kitap ve sesli kitap koleksiyonu oluşturulması, 

online kütüphanelerin geliştirilmesi, interaktif kütüphanelerin ve 

gezici kütüphanelerin açılması gibi hedefler ortaya koyulmuştur.  

 

 Bursa Büyükşehir Belediyesi, SWOT Analizi yaparak 

kütüphanesini objektif olarak değerlendirmiştir.  

 

 Sadece Zeytinburnu Belediyesi, hedefe yönelik maliyet tahmini 

yapmıştır. 

 

Tablo 1 ve daha önce elde edilen bulgular incelendiğinde, şu değerlendirmeler yapılmıştır:   

 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Maltepe İlçe Belediyesi ve Kadıköy İlçe Belediyesi’ne ait üç 

stratejik planda da ‘kütüphanecilik faaliyetleri’ ile ilgili bilgiler olması, kütüphanecilik 

faaliyetlerinin belediyeler açısından son 10 yılda önem arz etmesi olarak 

değerlendirilmektedir. 

 Zeytinburnu İlçe Belediyesi’nin sadece ilk planında kütüphanecilik faaliyetlerinden 

bahsedilmemesi bir hata olarak değerlendirilmektedir, bu hatanın ikinci ve üçüncü planlarda 

giderilmesi ile ise kütüphanecilik faaliyetleri açısından olumlu bir gelişme olarak 

düşünülmektedir.   

 Zeytinburnu Belediyesi’nin 2015-2019 planında kütüphanecilik faaliyeti ile ilgili olarak 

hedeflere yönelik maliyetlendirme yapılması, kütüphanenin toplam kalite yönetimi temel 

alınarak veriminin ölçülebilmesi açısından önemli bir durum olarak değerlendirilmektedir.  
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 Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ’2015-2019’ planında, kütüphanecilik faaliyetleri ile ilgili 

SWOT analizinin yapılması, kütüphanecilik faaliyetlerinin mevcut durumunun ve gelecekteki 

durumunun ortaya konulması açısından yaratıcı ve önem arz eden bir durum olarak 

düşünülmektedir.  

 Tüm belediyelere ait ‘2015-2019’ planlarında, diğer planlara kıyasla, kütüphanecilik 

faaliyetlerinden daha detaylı olarak bahsedildiği görülmektedir. Bu durum, kütüphanecilik 

faaliyetlerine verilen önemin artması olarak düşünülmektedir.  

 Belediyelerin dönemler bazında koyduğu hedeflere bir sonraki planlara bakıldığı zaman 

ulaşıldığı tespit edilmektedir. Bu durum kütüphaneciliğin gelişimi açısından olumlu bir durum 

olarak değerlendirilmektedir.  

 Belediyelerin kütüphanecilik faaliyetlerinde sesli kitap, web erişimli kütüphane yazılımları, 

interaktif kütüphane vb. uygulamaları kullanmaları, belediyelerin teknolojik gelişimlere açık 

olması olarak değerlendirilmektedir.  

 Belediyelerin görme engellilere yönelik kütüphanecilik faaliyetlerini geliştirmeleri, 

kütüphaneciliğin sosyal boyutu açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.   

 

 

SONUÇ 

 Bilgi Çağı’nın vazgeçilmez bir unsuru olan bilgiyi, tüm topluma yayabilmek 

önemlidir. Bilginin topluma yayılmasında etkin olan araçlardan biri de kütüphanelerdir. Yerel 

yönetimlerde ise bu fonksiyon, belediye kütüphaneleri aracılığıyla yürütülmektedir.  

 Yapılan bu çalışma ile belediyelerde kütüphanecilik faaliyetlerinin son 10 yıldaki 

değişimi incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda; belediyelerde kütüphanecilik faaliyetlerine 

verilen önemin arttığı düşüncesine erişilmiştir. Belediyelerde kütüphanecilik faaliyetlerinin 

teknolojik değişimlere ayak uydurularak dizayn edildiği tespit edilmiştir. Bilgiye erişimin tüm 

kullanıcıların hizmetine sunulmaya çalışıldığı saptanmıştır.   

Tespit edilen olumlu gelişmelere katkı olarak ayrıca “12-14 Mayıs 2016 tarihleri 

arasında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve Bursa Nilüfer Belediyesi 

işbirliğinde gerçekleştirilen 'Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası 

Sempozyumu Sonuç Bildirgesi' çerçevesinde yönetmelik taslağı literatüre kazandırılmıştır. Bu 

tasarı ile ileride çıkabilecek bir kütüphanecilik yasasının altyapısını oluşturacağı 

düşünülmektedir.  

İleriki zamanlarda çıkarılabilecek olan bir ‘Kütüphanecilik Yasası’ ile; Türkiye'de yeni 

belediye kütüphanelerinin oluşturulması veya mevcut olanların mekânsal anlamda ve maddi 

olarak geliştirilmesi sağlanacaktır. Kalifiye- uzman personel ve ayrıca yerel halk desteği ile 

belediye kütüphaneleri uluslararası çağdaşlarıyla yarışabilecek düzeye gelecektir.        
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