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ÖNSÖZ
Ülkemizde ilkini gerçekleştirdiğimiz “1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu”nun hayali, 2017 yılının Kasım ayında, yine
ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen “Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı”nda kuruldu. Tesadüf ya da tevafuk, sempozyumun üç paydaşı
olan KOP Bölge İdaresi Koordinatörü ve Başkan Yardımcısı, Marmara Üniversitesi Akademisyenleri ve Çalıştay’a ev sahipliği yapan
KYGM yönetici ve personeli bu çalıştayda buluşmuştu. Dolayısıyla aslında Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu’nun temelleri, Çocuk
Kütüphaneleri Çalıştay’ında zaten atılmıştı.
Yine tesadüf ya da tevafuk, Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı’ndan sonra 54. Kütüphane Haftası’nı yine KYGM’nin ev sahipliğinde “Yeni
Nesil Çocuklar Yeni Nesil Kütüphaneler” olarak kutladık ve yine 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu’nu düzenleyen bu
üç kurumun Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı’ndaki katılımcıları, 54. Kütüphane Haftası’nda Ankara’da buluşmuştu. Dert hep aynıydı:
“Memleketimizin Çocukları”.
Bizler, bulunduğumuz pozisyonlar ve çalıştığımız kurumlar itibarıyla, elimizdeki güç memleketimizin çocuklara katkı sağlamak için hangi
konuda destek olabilir diye baktığımızda, en etkili gücün “Çocuk Kütüphaneleri” olduğunu görüyoruz..
KYGM, Marmara Üniversitesi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen sempozyumda “Çocuk
Kütüphaneleri” konusunu çalıştaydan bugüne taşıyan ve minnetimi her ortamda dile getirdiğim KYGM Kütüphane Hizmetleri Daire
Başkanı Sn. Ahmet Aldemir’e, KYGM Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ali Odabaş’a ve KYGM Genel Müdürü Sn. Hamdi Turşucu’ya hem
verdikleri emek ve destek hem de bu sahadaki gayretleri için içtenlikle teşekkür etmek istiyorum.
“Benim de bir kızım var.. Çocuk kütüphaneleri konusu çok önemli” diyen ve bu sempozyumu sadece bir iş olarak görmeyen KOP
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Koordinatörü Sn. Alper Bilgiç’e, KOP Başkan Yardımcısı Sn. Halil İbrahim Tongur’a ve KOP Başkanı
Sn. İhsan Bostancı’ya ve sempozyuma ev sahipliği yapma nezaketini gösteren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Sn.
Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya müteşekkiriz.
Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Hocaları Prof. Dr. Oğuz İcimsoy, Prof. Dr. Berat Bir ve Prof. Dr. Tuba
Karatepe’ye destekleri, fikirleri ve yönlendirmeleri için çok teşekkür ederim. Bölümdeki kıymetli meslektaşlarım Dr.Öğr. Üyesi Lale
Özdemir, Dr. Elif Yılmaz Şentürk, Araş. Gör. Emin Gedikli, Dr. Öğr. Üyesi Bahattin Yalçınkaya ve Araş. Gör. Varol Saydam’a bir kez
de burada teşekkür etmem lazım.
Furkan Aydın başta olmak üzere Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü öğrencilerine, düzenleme ve yürütme kurulunda görev alan herkese içten teşekkür ederim.
Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen bu sempozyum eğer bir başarıysa ve sonuçları alana önemli katkılar sağlayacaksa, yukarıda saydığım
kişi ve kurumlar sayesindedir. Herbiri kendi çalışma zamanlarını bu sempozyum için ayırıp, olağan üstü bir çabayla sempozyumun
başarısı için çalıştı. Sağolsunlar…

Doç. Dr. Asiye KAKIRMAN YILDIZ
Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
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TAKDİM
Genel Müdürlüğümüz, hizmet kalitesi ve çeşitliliğini arttırma yönünde özveri ile çalışmalar yürütmekte olup
ülkemizin dört bir yanında kapsayıcı bakış açısı ile hizmet üretmektedir. Bu kapsamda; gerek uluslararası trendler
gerekse yerel ihtiyaçlar ve talepler göz önüne alındığında, kütüphanelerin toplumsal kalkınma sürecinde yüklendiği
rol, büyük önem taşımaktadır. Kütüphaneler, artık sadece kitap ödünç alınan mekânlar olmakla kalmayıp; aynı
zamanda bilginin paylaşıldığı, üretildiği, deneyimlendiği kamusal mekânlar haline gelmiştir.
Değişen ve gelişen dünyada başta okul öncesi dönemi olmak üzere çocuklara sunulan hizmet anlayışında gelişmeler
yaşanmıştır. Alternatif öğrenme mekânlarının başında gelen kütüphaneler, sunduğu hizmetleri bu doğrultuda
yenilemiştir. Halk kütüphaneleri, çocukların okuma kültürünün gelişmesi, içinde yaşadığı topluma karşı aidiyet
beslemesi, araştırma motivasyonunun sağlanması ve yeni deneyimler ile öğrenmeye teşvik edilmesi gibi konularda,
doğduğu andan itibaren çocukları ve aileleri desteklemektedir.
Ayrıca, ülkemizde basılan kitap sayısı ve konu başlıkları sayısındaki artış ile dünya sıralamasında da önemli oranda
ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Batı ülkelerine göre en büyük avantajımız, ülkemizde okuma alışkanlığının daha genç
yaşlarda gelişmeye başlamasıdır. Bu potansiyelin doğru yönetilmesinde Çocuk Kütüphaneciliğinin önemli rolü
bulunmaktadır. 2012 yılında başlatılan “Çocuk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi Projesi” ile Genel Müdürlüğümüzce
çocuk odağında yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Son yıllarda mekânsal yenilemelerin yanı sıra, çocuk odaklı
koleksiyon zenginliği ve düzenlenen kütüphane etkinlikleri ile toplumun ilgisini kazanan halk ve çocuk kütüphaneleri,
çalıştaylar, sempozyumlar, iş birlikleri vb. çalışmalarla yenilikçi hizmet üretmeye devam edecektir.
Türkiye’de ilk defa düzenlenen 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu’nun, çocuklara yönelik kütüphane
hizmetleri alanında ülkemize önemli hedefler sunacağına inanıyoruz. Bundan sonraki yıllarda 2. ve 3.’sünün
düzenleneceğine inandığımız bu çalışmanın, ülkemiz ve mesleğimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Hamdi TURŞUCU
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
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Prof. Dr. Coşkun POLAT (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Doç. Dr. Erol YILMAZ (TBMM)
Doç. Dr. Nevzat ÖZEL (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ertan ÖZENSEL (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Ahmet ALDEMİR (Daire Başkanı, KYGM)
Halil İbrahim TONGUR (Başkan Yardımcısı, KOP)
Dr. Öğr. Üyesi Lale ÖZDEMİR (Marmara Üniversitesi)
Dr. Elif YILMAZ ŞENTÜRK (Marmara Üniversitesi)
Yürütme Kurulu/ Steering Committee
Özlem AKAT (KYGM)
Merve YAVUZDEMİR (KYGM)
Öznur ÖZER (KYGM)
İsmail FIRTANAOĞLU (KYGM)
Hazal Betül YILMAZ (KYGM)
Araş. Gör. Emin GEDİKLİ (Marmara Üniversitesi)
Araş. Gör. Varol SAYDAM (Marmara Üniversitesi)
Osman ATILGAN (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
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Bilim Kurulu/Scientific Committee
Prof. Dr. Aykut ARIKAN (Gelişim Üniversitesi / TÜRKİYE)
Prof. Dr. Berat BİR (Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)
Prof. Dr. Colin HEYWOOD (Nottingham Üniversitesi / İNGİLTERE)
Prof. Dr. Coşkun POLAT (Çankırı Karatekin Üniversitesi / TÜRKİYE)
Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ (Ankara Üniversitesi / TÜRKİYE)
Prof. Dr. Fatoş SUBAŞIOĞLU (Ankara Üniversitesi / TÜRKİYE)
Prof. Dr. Gülden UYANIK BALAT (Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)
Prof. Dr. Hamza KANDUR (Akdeniz Bilim Üniversitesi / TÜRKİYE)
Prof. Dr. Heidi MIRZA (Goldsmiths, Londra Üniversitesi / TÜRKİYE)
Prof. Dr. Iryna TIURMENKO (Kiev Üniversitesi / UKRAYNA)
Prof. Dr. Jamie Campbell NAIDOO (2018-2019 ALSC Başkanı / ABD)
Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN (Hacettepe Üniversitesi / TÜRKİYE)
Prof. Dr. Oğuz İCİMSOY (Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)
Prof. Dr. Sedat SEVER (Ankara Üniversitesi / TÜRKİYE )
Prof. Dr. Serap KURBANOĞLU (Hacettepe Üniversitesi / TÜRKİYE)
Prof. Dr. Tomasz KRUSZEWSKI (Nicolaus Copernicus Üniversitesi /POLONYA)
Prof. Dr. Tuba KARATEPE (Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)
Prof. Dr. Ümit KONYA (İstanbul Üniversitesi / TÜRKİYE)
Prof. Dr. Albert K. BOEKHORST (IFLA Okul Kütüphaneleri Grubu / Pretoria Üniversitesi, GÜNEY AFRİKA)
Doç. Dr. Erol YILMAZ (Türkiye Büyük Millet Meclisi / TÜRKİYE)
Doç. Dr. Hatice AYATAÇ (İstanbul Teknik Üniversitesi / TÜRKİYE)
Doç. Dr. Mega SUBRAMANIAM (Maryland Üniversitesi / ABD)
Doç. Dr. Işıl İlknur SERT (İstanbul Üniversitesi / TÜRKİYE)
Doç. Dr. Nevzat ÖZEL (Ankara Üniversitesi / TÜRKİYE)
Doç. Dr. Mehmet Ali AKKAYA (Çankırı Karatekin Üniversitesi / TÜRKİYE)
Dr. Öğr. Üyesi Bahattin YALÇINKAYA (Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)
Dr. Öğr. Üyesi Berrin BALKAŞ YILMAZ (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksek Okulu / TÜRKİYE)
Dr. Öğr. Üyesi Didar BAYIR (İstanbul Medeniyet Üniversitesi / TÜRKİYE)
Yrd. Doç. Dr. Elisaveta TSVETKOVA (Kütüphane Çalışmaları ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi, BULGARİSTAN)
Dr. Öğr. Üyesi Güssün GÜNEŞ (Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)
Yrd. Doç. Dr. Khalfan Al HIJJI (Sultan Qaboos Üniversitesi / UMMAN)
Dr. Öğr. Üyesi Lale ÖZDEMİR (Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)
Yrd. Doç. Dr. Małgorzata FEDOROWICZ-KRUSZEWSKA (Nicolaus Copernicus Üniversitesi, POLONYA)
Dr. Öğr. Üyesi Mehlika KARAGÖZOĞLU ASLIYÜKSEK (Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BAYTER (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / TÜRKİYE)
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye AKÇA (Ardahan Üniversitesi / TÜRKİYE)
Yrd. Doç. Dr. Marianne MARTENS (IFLA Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri Üyesi / ABD)
Dr. Caroline WILLIAMS (Liverpool Üniversitesi / İNGİLTERE)
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Dr. David THOMAS (Northumbria Üniversitesi / İNGİLTERE)
Dr. Fatih ERDOĞAN (Mavibulut Yayınları / TÜRKİYE)
Dr. Elisa YUSTE (Barcelona Üniversitesi / İSPANYA)
Dr. Lesley FARMER – (Kaliforniya /ABD)
Dr. Linda TWITCHETT – (Uluslararası Avustralya Okulu, Singapur / AVUSTRALYA)
Dr. Mustafa Ruhi ŞİRİN (Çocuk Vakfı Başkanı / TÜRKİYE)
Ayub KHAN (CILIP / İNGİLTERE)
Jamie JOHNSTON (Oslo ve Akershus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Koleji, NORVEÇ)
Markku A. LAITINEN (Finlandiya Milli Kütüphanesi)
Sarah MEARS (Essex Kütüphanesi / İNGİLTERE)
Razina AKHTER (IFLA Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri Üyesi / BANGLADEŞ)

Görevli Öğrenciler/Appointed Students
Furkan AYDIN (Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)
Nida KAYALI (Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)
Mehtap KURU (Marmara Üniversitesi / TÜRKİYE)
Ayşenur SERBES (Çankırı Karatekin Üniversitesi / TÜRKİYE)
Fatime TOLUOĞLU (Çankırı Karatekin Üniversitesi / TÜRKİYE)
Nermin KOCABIYIK (Çankırı Karatekin Üniversitesi / TÜRKİYE)
Zafer COŞAR (Çankırı Karatekin Üniversitesi / TÜRKİYE)
Turhan KARAMAN (Çankırı Karatekin Üniversitesi / TÜRKİYE)
Sultan BEŞİKTEPE (Çankırı Karatekin Üniversitesi / TÜRKİYE)
Gülcan SARIÇİÇEK (Çankırı Karatekin Üniversitesi / TÜRKİYE)
Merve ÇİMENTEPE (Çankırı Karatekin Üniversitesi / TÜRKİYE)
Seda ÇÖREKÇİ (Çankırı Karatekin Üniversitesi / TÜRKİYE)
İsmihan DALEĞMEZ (Ankara Üniversitesi / TÜRKİYE)
Sinem MANTAR (Ankara Üniversitesi / TÜRKİYE)
Nurhan KURTOĞLU (Ankara Üniversitesi / TÜRKİYE)

Sempozyum için gönderilen bildiriler çift körleme yöntemiyle Sempozyum Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmiştir.
All papers have been double-blind peer reviewed.
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SEMPOZYUM PROGRAMI/SYMPOSIUM PROGRAMME
14 Kasım 2018 – Çarşamba
09:00-10:00 KAYIT
10:00 -12:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI VE GÖSTERİLERİ

Açılış Paneli
Mustafa Ruhi Şirin (Çocuk Vakfı Başkanı)
Açılış Konuşmaları
Doç. Dr. Asiye KAKIRMAN YILDIZ (Marmara Üniversitesi)
İhsan Bostancı (KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı)
Prof. Dr. Mazhar Bağlı (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü)
Hamdi Turşucu (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü)
Nevzat Sinan (Nevşehir Vali Vekili)
Açılış Gösterisi
Nevşehir İl Kültür Müdürlüğü Semah Topluluğu / Semah
Gösterisi
12:00-13:30 ARA
13:30- 15:00 PANEL -

Dünyada Çocuk Kütüphaneleri
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Oğuz İCİMSOY

School Libraries: Open Windows to the World
Albert Boekhorst (IFLA)
Libraries for Children and Youth in The Digital Age - Challenges and Opportunities
Raphaela Müller (German Libraries Association)
Re-inventing Children’s Spaces for a New Generation
Ayub Khan (CILIP)
15:00- 15:30 ARA
15:30- 17:00 AÇILIŞ OTURUMU

OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr. Asiye KAKIRMAN YILDIZ

Türkiye’de Çocuk Odaklı Halk Kütüphaneciliği Hizmetleri
Ahmet Aldemir
Yaşayan Çocuk Kütüphaneleri ve Halkla İlişkiler: Türkiye’de
Durum
Erol Yılmaz
Dijital Yerlilere Bilgi Becerilerinin Kazandırılmasında Çocuk
Kütüphaneleri
Coşkun Polat
Çocuk Kütüphanelerinde Bilginin Düzenlenmesi ve Erişime
Sunulması
Nevzat Özel
18:00 GALA YEMEĞİ
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SEMPOZYUM PROGRAMI/SYMPOSIUM PROGRAMME
15 Kasım 2018 – Perşembe
1. Salon
09:00-10:00 KAYIT
10:00 -12:00 OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Coşkun POLAT

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bağlı Çocuk Kütüphanelerinde Hizmet Sunum Kalitesinin Artırılması Modeli: KYGM
Akademi
Mehmet Küçük
Hakan Yücel
Sinan Güneş
Çocuklarda Kütüphane Bilincinin ve Okuma Alışkanlığının
Gelişmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü: Karşıyaka Belediyesi
Örneği
Mehmet Ali Akkaya
Çocuk Kütüphanelerinde Güvenli Ortam Yaklaşımı
Alpaslan Kuzucuoğlu
Türkiye’deki Halk ve Çocuk Kütüphanelerinde Çocuklara
Yönelik Yaratıcı Bilgi Hizmetleri: Örnekler ve Öneriler
Ahmet Altay
10:20-10:40 ARA

OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Lale ÖZDEMİR

Study on Characteristics of International Digital Library
For Children and Young Adults in Iran
Mina Zaker Shahrak (İran)
Provision and Quality Assurance of the High-Quality
Services in Children’s Libraries - Proposal for the New and
Simple Method of Evaluation and Measurement
Markku Laitinen (Finlandiya)
Measuring The Impact Of Public Library Rhyme Times On
The Development Of Children And The Wellbeing Of Mothers In The UK
Sarah Mears (İngiltere)
Reading habit of Comics by children and comics as reading
materials in children’s libraries.
Swapna Banerjee (Bengladeş)
Srabastee Saha (Bengladeş)
Razina Akhter (Bangladeş)
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12:00- 13:30 ARA
13:30- 14:50 OTURUM BAŞKANI: Öğr. Gör. Selçuk AYDIN

Erken Çocukluk Döneminde Kütüphane Deneyimi : Bornova
Mehmet Akif Ersoy Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi Örneği
Asuman Nesibe Gök
Almanya Halk Kütüphanelerinde Çocuk Kütüphanelerin İşlevi
Ramazan Elmas
Ufuk Mazlum
Halk Kütüphanelerindeki Resimli Çocuk Kitaplarının Konu
Yönünden İncelenmesi
Ayşe Yılmaz
Mübeccel Gönen
Çocuklarda Çok Kültürlülük Bilincinin Yayılması ve Çocuklara
Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetlerinin Verilmesi Bağlamında
Kütüphanelerin Rolü
Güler Demir
14:50- 15:30 ARA
15:30- 16:50 OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Lale ÖZDEMİR

Libraries of Ukraine for Children as Sociocultural Centres
of Community.
Iryna Tiurmenko (Ukrayna)
Lesia Khaletska (Ukrayna)
Tetiana Klynina (Ukrayna)
Building the “reading ladder”: literary studies, reading
promotion and children’s libraries
Cláudia Pereira (Portekiz)
Make Some Space for Makerspace: Transforming Children’s Library into Creative Classroom
Jasna Brkic (Sırbistan)
Violeta Djordjevic
Education for sustainable development in children’s libraries. Attempt to indicate areas of activities
MałgorzataFedorowicz-Kruszewska
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SEMPOZYUM PROGRAMI/SYMPOSIUM PROGRAMME
15 Kasım 2018 – Perşembe
1. Salon
16:50- 17:00 ARA
17:00- 18:00 OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Nevzat ÖZEL

Bebekler Artık Kütüphanede: Karabük İli Örneği

Ümüt Altın
Ahmet Dede
Şehnaz Ceylan
Hülya Özgün
0 – 6 Yaş Çocuk Sahibi Annelerin Bilgi Gereksinimlerinin
Belirlenmesi ve Anne Çocuk Ekseninde Çocuk Kütüphanesi
Hizmetlerinin Tasarlanması
Demet Işık
Çocukların Bilgi Davranışları
Ömer Dalkıran
SEMPOZYUM PROGRAMI/SYMPOSIUM PROGRAMME
15 Kasım 2018 – Perşembe
2. Salon
09:00-10:00 KAYIT
09:00:10:20 OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Hatice AYATAÇ

Mekansal Algıyı Etkileyen Fiziksel Faktörlerin İnteraktif Çocuk
Kütüphanelerinde İncelenmesi: İstanbul İli Örnekleri

Gamze Sarışen
Didem Erten Bilgiç
Erken Çocukluk Döneminde Çocukların Okuryazarlık Etkinliklerinde Aile
Havise Çakmak Güleç
İç Mekan Tasarımının Kullanıcı ve Personel Üzerine Etkileri
Emre Durmaz
Multidisipliner Bakış Açısıyla Hastane Ortamında Çocuk
Kütüphanesi: İşlevler, Gereksinimler, Hedefler, Rol ve
Sorumluluklar
Serhat Tek
Nesrin Şermin Okutan
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SEMPOZYUM PROGRAMI/SYMPOSIUM PROGRAMME
15 Kasım 2018 – Perşembe
2. Salon
10:20- 10:40 ARA
10:40 - 12:00 OTURUM BAŞKANI: Öğrt. Gör. Emine Banu BURKUT

Çocuk Kütüphanesi /Araştırma Merkezi Modeli: Münih Uluslararası Çocuk ve Gençlik KütüphanesiÖrneği

İhsan Seyit Ertem
Eğlendirerek Eğitme Bağlamında Çizgi Filmlerin Okuma
Kültürü Edindirmedeki Rolü: TRT Çocuk Örneği
Mustafa İşliyen
Fadime Şimşek İşliyen
Okul Öncesi Dönemde Evde ve Kütüphanede Kitapla Tanışma
Asya Çağlar
Ayşe Yüksel Durukan
Çocuk Kütüphanelerinde Verimliliğin ve Erişilebilirliğin
Artırılması için Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin Uygulanabilirliği
Didem Koskos Gürel
Selin Güngör
12:00- 13:30 ÖĞLE ARASI
13:30- 14:50 OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Alpaslan KUZUCUOĞLUZ

Çocuk Kütüphanesi Çalışanlarının Nitel ve Nicel Özelliklerinin Hizmet Kalitesine Etkileri
Ayşen Öçalan
İstanbul’daki Çocuk Kütüphanelerinde Görev Yapan Personellerin Mesleki Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma
Özge Cengiz
Rengin Zambat
Gülşen İlçi Küsmüş
Hilal Yılmaz
Okul Öncesi Eğitimde Yazısız Resimli Öykü Kitaplarının Kullanımının Dil Gelişimine
Etkisinin İncelenmesi
Mübeccel Gönen
Ayşenur Ulusoy
İlköğretim Çocuklarının Kodlama Algısı Üzerine Emprik Bir
Analiz Çalışması ve Çocuk Kütüphanelerinde Uygulanmasının
Önemi
Bahattin Yalçınkaya
Furkan Aydın
Ayşegül Hülcen Dönmez
Nida Kayalı
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SEMPOZYUM PROGRAMI/SYMPOSIUM PROGRAMME
15 Kasım 2018 – Perşembe
2. Salon
14:50- 15:30 ARA
15:30- 16:50 OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Bahattin YALÇINKAYA

Çocuk Edebiyatının Köşe Taşları ve Çocuk Kütüphanelerinin Öz
Kültür Ögeleri Olarak Eski Harfli Çocuk Dergileri: 1869-1928 Yılları Arası.

Ayşe Kasap
Psychological techniques of library work with children
Tomasz Kruszewski
Kütüphanelerin Çocuk Bölümlerinde Uygulanabilecek Etkinlik
Örnekleri: Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Önerileri
Gizem Özer
Mübeccel Gönen
Halk ve Çocuk Kütüphanelerinde Çalışan Yönetici ve Kütüphane Görevlilerinin Çocuk Algılarının İncelenmesi
Arif Yılmaz
Ela Sümeyye Seçim
16:50- 17:00 ARA
17:00- 18:00 OTURUM BAŞKANI: Dr. Özge ÜNSAL

Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Kitabi
Seçme Kriterlerinin Belirlenmesi
Şeyma Değirmenci
Zeynep Kılıç
Gülden Uyanık Balat
Halk Kütüphanesindeki Resimli Çocuk Kitaplarının İçerik
Özellikleri: Kırıkkale Örneği
Yasemin Kuşdemir
Mutluhan Tanık
Aykut Yetgin
Anne ve Çocuklarla Hikaye Saati
Fatma Elif Kılınç
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15 Kasım 2018 – Perşembe
Atölye 1
Kütüphanede Bir Gün
Uzm. Psk. Nihan Temiz
10.00-11.30
14.00-15.30

Grup 1
Grup 2

16 Kasım 2018 – Cuma
1. Salon
09:00- 10:00 KAYIT
09:00- 10:20 OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Tuba KARATEPE

Çocuklara Okumayı Sevdirmenin Ötesinde Bir Proje: Gaziantep Çocuk Kütüphanesi
Patricia Sınav
Hüseyin Ateş
Ebru Bostancı
Ahmet Sınav
Çocuk Kütüphanelerine Farklı Bir Yaklaşım; Çankırı’da Bulunan Tren- Uçak- Gemi Kütüphanesi
Mehtap Demir
Hacer Nurgül Begiç
Çocuk Kütüphanelerinin Fiziksel Ortamlarının İncelenmesi ve
Kütüphanecilerin Konuya İlişkin Görüşleri
Zeynep Kılıç
Şeyma Değirmenci
Gülden Uyanık Balat
Çocuk Kütüphanelerinin Çocuk Gelişimine Katkısının Okul
Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri Açısından İncelenmesi
Mehmet Hanifi Akyüz
10:20- 10:40 ARA
10:40 -12:00 OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Mehmet Ali AKKAYA

Çocuk Kütüphaneleri İçin Masallaştırılmış Günlük Hayat
Problemlerinin STEM+A Etkinliklerine Dönüştürülmesi
Çelebi Kalkan
İbrahim Erçik
Kütüphanede Okul Öncesi Çocuklar ile Yaratıcı Drama
Elif Bengü
Nuray Ardıç
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Bir Aile Katılım Çalışması: Anne Baba Kütüphaneleri
Murat Bartan
Saadet Bartan
Disleksi olan çocuklara ve ebeveynlerine verilen kütüphane
hizmetleri : Dünya’dan örnekler
Vedat Gültekin
12:00- 13:30 ÖĞLE ARASI
13:30- 14:50 OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. İnci ÖNAL

Toplumsal Uyuma Dair Bir Yönetişim Modeli: Kilis Çocuk
Kütüphanesi Örneği
Merve Yavuzdemir
Ayfer İçöz
Geleceğin İnşasında Çocuk Kütüphanelerinin Rolü: Atatürk
Çocuk Kütüphanesi Örneği
Okan Koç
Gamze Gizem Çakmaklı
Çocuklara Yönelik Nitelikli ve Ücretsiz Dijital Bilgi Kaynakları
Esmeray Karataş
Çocuk Kütüphaneleri İçin Bir Uygulama Önerisi: “Etkileşimli
Kitap Okuma”
Gökçe Karaman Benli
14:50- 15:30 ARA
15:30- 16:50 OTURUM BAŞKANI: Dr. Elif YILMAZ ŞENTÜRK

Okul Öncesi Dönem Çocuklarıyla Birlikte Çocuk Kütüphanelerini Kullanan Anne Babaların Çocuk Kütüphanelerden
Beklentilerinin İncelenmesi
Gülden Uyanık Balat
Fatma Özge Ünsal
Hilal İlknur Tunçeli
Çocuk Edebiyatının Önemi ve Çocuk Kütüphanelerinde Edebiyat Bölümlerinin Oluşturulması İçin Bir Öneri
Faysal İnan
Okul Öncesi Dönem Çocuklarina Yönelik Olarak Yazılan Resimli Öykü Kitaplarında “Kütüphane” Kavramının Ele Alınış
Biçiminin İncelenmesi
Nihan Temiz
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İstanbul’daki Çocuk Kütüphanelerinin Mekânsal Özelliklerinin Karşılaştırılması
Gülşen İlçi Küsmüş
Rengin Zambat
Özge Cengiz
Hilal Yılmaz
16:50- 17:00 ARA
17:00- 18:00 OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye AKÇA

Yaratıcı Etkinlikler ve Drama Faaliyetlerinin Çocuk Kütüphanelerindeki Yeri: Selimiye Çocuk Kütüphanesi Örneği
Aslı Çetin Erden
Sessiz Çocuk Kitapları Üzerine Bir Araştırma
Tuğba Demirtaş Tolaman
Feride İdi Tulumcu
Okul Öncesi Dönemde Çocuk Kütüphanelerinin Etkin Kullanımı Bir Proje Örneği Let’s Play and Read
Keziban Biçer
Kütüphanede Yapılan Drama Eğitimi İle İlgili Okul Öncesi
Çocukların Görüşlerinin İncelenmesi
Şehnaz Ceylan
Feyza Yalman
Hülya Özgün
16 Kasım 2018 – Cuma
2. Salon
09:00-10:00 KAYIT
09:00:10:20 OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALTAY

Mülteci Çocukların Gelişiminde Çocuk Kütüphanelerinin
Rolü
Burcu Umut Zan
Kübra Hüsniye Adalı
Avrupa Birliği Bilgi Politikasında Hayat Boyu Öğrenme ve
Yaygın Eğitim: Türkiye’deki Çocuk kütüphanelerinde Durum
Tubanur Büyükçolpan
Çocuk Kütüphanelerindeki İletişim Döngüsünün Okuma
Kültürü Kazandırma Sürecine Etkisi
Mustafa Balcı
Deniz Melanlıoğlu
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Anılardan Geleceğe Çocuk Kütüphanesi Tasarımları
Hatice İnci Önal
Ayşe Nuray Önal
10:20- 10:40 ARA
10:40 -12:00 OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Arif YILMAZ

Çocuk Kütüphanelerinde Çalışan Personelin Mesleki Anlamda Yeterlilikleri, Gelişimi ve Desteklenmesi
Hilal Taşçı
Fatma Daldal
Çocuk Kütüphanelerinde En Çok Okunan Çocuk Kitaplarının
İçerik Yönünden İncelenmesi
Yakup Türkdil
Aslı Akıncılar
Halk Kütüphanelerinin Çocuklara Ayrılan Bölümlerine İlişkin
Uluslararası Bir Karşilaştirma
Burcu Çıldır
Yonca Koçmar
Emine Akyüz
Okuma Alışkanlığı Kazandırma Bağlamında Çocuk Yayınlarında Bulunması Gereken Nitelikler ve İçerik Özellikleri
Salim Pilav
12:00- 13:30 ÖĞLE ARASI
13:30- 14:50 OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Berat BİR

Türkiye’de IFLA Çocuk Kütüphanesi Hizmet İlkeleri’nin Uygulanabilirliğine Yönelik Analiz: Üç Büyükşehirden Üç Bağımsız
Çocuk Kütüphanesi Örneği
Zarife Yıldırım
Mehmet Ali Akkaya
Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi
Nurettin Midilli
Çocuk(lar) ve Mekan(lar):Çocuk Kütüphanelerinin Mekansal Tasarımı, Süreci ve Analizi
Emine Banu Burkut
Öğrencilere, kütüphane ortamında yaratıcı drama yöntemi
ile okuma alışkanlığı kazandırma
Nurhayat Kınacı
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14:50- 15:30 ARA
15:30- 16:50 OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Gülden UYANIK BALAT

Kütüphanelerde Yeni Arayışlar: Havaalanı Kütüphaneleri ve
Çocuk
Hatice Ayataç
Murat Ayataç
Çocuk Kütüphanesi Koleksiyonuna Seçilecek Yayınlara Karar
Vermek: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Nursemin Tuskan Akkaş
Müge Olğun Baytaş
Çocuk Kütüphanelerinde 100 Temel Eser Okunmasına
Yönelik Nitel Bir Araştırma: Ankara Ali Dayi Çocuk Kütüphanesi Örneği
Ezgi Demirci
Dönüş Çiçek
Çocuk Kütüphanesi Müdavimleri Olarak İlkokul 2.Sinif
Öğrencileri
Hülya Kartal
Mehmet Soyuçok
Cemal Çelik
Reis Beşer
16:50- 17:00 ARA
17:00- 18:00 OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Mehmet Ali AKKAYA

Çocuk Kütüphanelerinde Maker Hareketi’nin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme ve Model Önerisi
Tuğba Kızılöz Karaca
İsmail Karaca
Çocuk Kütüphanelerinde Stem/Steam Eğitimi ve Makerspace Hizmeti
Ayşenur Güneş
Okul Öncesi Çocuk Yayınlarının İçerik Özelliklerinin Değişen
Teknolojiye Göre Uyarlanması
Rabia Alabay
Maker Hareketi ve Türkiye’deki Çocuk Kütüphanelerine
Etkisi
Esra Yalçıntaş
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16 Kasım 2018 – Cuma
Atölye 2
Kütüphanede Uygulanabilecek Etkinlik Modelleri
Asya Çağlar

10:00-10.50
11:10-12.00
14:00-14:50
15:10-16:00

Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup 4

17 Kasım 2018 – Cumartesi
Kapadokya Bölgesi Gezisi
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Re-inventing Children’s Spaces for a New Generation
Ayub Khan
President of CILIP, Warwick, ayubkhan@warwickshire.gov.uk

About Warwickshire
The county is in a region known as the West Midlands, and has a population of around 552,000. Warwickshire has no city,
but several large towns and many smaller villages. It’s a mix of urban and rural - with wealthier areas to the south and
some relatively disadvantaged communities in the north. I am based in Warwick, a few miles from Stratford upon Avon where Shakespeare was born. Close to my office - just a short walk away - is the world-famous Warwick Castle.
Public libraries in England
The principles and priorities underpinning public libraries in England are encapsulated by the Universal Offers. These have
been developed by the Society of Chief Librarians - which recently changed its name to Libraries Connected - working in
partnership with other sector organisations.
There are 6 universal offers - reading, information, learning, culture, digital and health, plus the Children’s Promise and Six
Steps - which covers services for the blind or partially-sighted. These offers set out minimum standards for the services all
library authorities should offer - and ambitions all should work towards. They have been adopted by the majority of library
services as a benchmark.
Children’s Promise
The Association of Senior Children’s and Education Librarians developed the Children’s Promise - an exemplar of good
practice which sets out the public library services offer to children and young people from birth to age 18, and the ‘library
journey’ that children should experience as they grow. The Promise aims to ensure that:
•
Every child and young person visiting a public library is inspired by an exciting accessible environment which makes
reading for pleasure irresistible
•
They have the opportunity to engage with imaginative digital opportunities through public libraries, building their
skills, knowledge and creativity
•
They will find a range of inclusive and diverse fiction and non-fiction books and other information resources to
support growing confidence in literacy and formal and informal learning
•
They are able to take part in a wide range of literacy and cultural experiences including reading and book-based
activities
•
They are actively involved in decisions about service developments and are offered opportunities to volunteer
•
They are supported through library services and activities to improve their health and wellbeing (see: https://
ascel.org.uk/childrens-and-young-peoples-promise)
ASCEL has also developed a self-assessment tool so that library services can measure their children’s provision against
the statements in the Children’s Promise. Personally I think the whole library should be child-friendly - and I really dislike
labels like ‘children’s corner’.
Research findings
We know that most learning of literacy happens in the first 11 years of a child’s life.
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Research conducted by the UK’s National Literacy Trust in 2011 concluded that children who use libraries are twice as
likely to be above average readers. More recent research has highlighted the wider benefits of reading - and a love of
books - in terms of health, wellbeing, educational achievement, and future prospects. Conversely, if a child does not learn
to read well when they are young, they can turn off from education, obtain poor qualifications, and struggle in the world of
work. However, the benefits seem to pass from generation to generation - those who read well by age 11 are best placed
to support their own children to get a good start in life.
Policy development
Library services should develop a policy on children’s provision - setting out their primary principles, aims and objectives,
and desired outputs and outcomes. The policy should include key issues like child safety, safeguarding guarantees, and
information for parents as well as children. Child-friendly versions should be made available in different formats. I recommend
involving children (and their parents) in the decision-making process, rather than making assumptions about what sort of
services younger readers need, want or will use.
Age ranges and ‘ownership’
Children’s libraries target a range of age-groups, from toddlers to teenagers, and must appeal to them all as they grow.
There are five main age-ranges to consider:
•
early years (0 - 3)
•
young children (4 - 7)
•
children (8 - 10)
•
older children (11 - 14)
•
teenagers (14 - 19)
However, I suggest avoiding traditional signs and instead using photographs or other images to delineate different areas.
Also, books can be grouped by themes or features - rather than target age-groups. This is partly because not all children
develop at the same rate - but also because we all know how age-conscious children can be. It’s important to create
spaces that children can identify with, appropriate to their development stage. For example, teenage spaces need to be
‘owned’ by them and away from the under 5’s area, and the homework area should be away from noisy activity wherever
possible.
Bookstart - free books for babies
It’s important to start children on their library journey at the earliest age. Booktrust is a UK charity dedicated to getting
children and families reading. One of their projects is Bookstart, which gives free books to all new babies (aged 0 to 12
months). The Bookstart Baby pack is normally gifted to new parents by local libraries or health professionals.
Recipients receive another free Bookstart Treasure pack when the child is 3 to 4-years-old.
As you can see from the figures below, the Bookstart programme not only encourages reading from an early age, it also
promotes library membership:
•
Bookstart has given more than 35 million free books to over 10 million children since 1992
•
27% of parents know more about how to read with their child after receiving their Bookstart Baby pack
•
45% spend quality time with their child as a result
•
50% of families who were not library members join the library after receiving their free baby books (see: http://
www.bookstart.org.uk/)
Bump Booster - pre-birth
Modern thinking suggests we should be starting even earlier. The Association of Senior Children’s and Education Librarians
has developed a toolkit for parents-to-be and library staff covering the very first stage of a child’s library journey, as set
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out in the Children’s Promise. It’s based on scientific evidence that babies in the womb can hear voices and other sounds.
Here’s ASCEL’s advice for giving children an early start - before they are born:
Talk to your bump
•
Your baby can hear you from 18 weeks
•
Talking to your bump helps your baby to get ahead with speaking and listening
Read to your bump
•
Your baby remembers noises from the womb
•
Hearing your familiar voice helps to comfort your baby after birth
Bond with your bump
•
Reading and singing to your bump helps you to bond with your baby
•
Help your baby get to know you
As Ranganathan pointed in his 5th law of library science in 1931, the library is an organism that constantly changes. The
core activities that children’s libraries need to accommodate nowadays can be be grouped under three main headings:
creative experiences, learning and study, and homework support. The table below gives example topics under each heading:
creative experiences
storytelling
author visits
reading activities
motivating parents

learning and study
schoolwork
hobbies and interests
non-fiction
digital technology

homework support
suitable space
facilities like printers
curriculum resources
staff support

I’ll highlight one topic from each list: First - in the UK there is increasing focus on family activities as a way to engage
with, and motivate, parents about the importance of encouraging their children to read and enjoy books. Secondly, today’s
children are growing up in an increasingly online world and libraries have a key role in ensuring all children have access
to the latest technology, and in helping them to develop the digital skills they need. Thirdly, in an era of ‘fake news’ and
‘alternative facts’ library staff should be able to help children (and adults) find trustworthy sources of information from
the mountains of stuff available online.
Features of a children’s library - wish list
In an ideal world, every children’s library would have:
•
different spaces for different ages/stages of development
•
computers with child-friendly keyboards, software and interactive resources
•
facilities and assistive equipment for children with disabilities
•
variety of formats to cater for different needs and learning styles
•
parents’ area with information on child development, health, education etc
•
meeting/messy activity room
•
dedicated children’s toilets
•
attractive colour scheme and furniture for different kinds of library use
•
use furniture and decor to distinguish different areas
•
soft toys, mats and play structures for young children
•
comprehensive programme of activities for different needs, interests and ages
•
dedicated staff support - eg for homework clubs or home-educated children and their tutors
Few libraries have enough room - or resources - to provide everything on this list. However it does illustrate the diversity
of children’s needs. And much of the wish-list can be achieved on a smaller scale - by flexible and creative use of the space
available.
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Design basics
Basic library design principles relate to all areas - including children’s spaces. They can be summarised as:
•
accessibility and inclusion - convenient to access and use
•
visibility - a place where people can freely interact
•
flexibility - can be modified to reflect changing interests
Underpinning all modern library design is the fundamental principle of customer focus.
Reworked library interiors often have a retail feel about them, and aim to create a more relaxed atmosphere. Research
suggests most library users are browsers and only 1 in 4 library are looking for something specific. So, like shops, libraries
have to display what they offer in tempting ways.
Customer involvement
It’s important to see children and young people as customers in their own right. They are our future and we want them
to develop a lifelong library habit. So providing the services we think they need - or ought to want - won’t do. As the
Children’s Promise makes clear, they should be actively involved in decisions about service developments. These might
include library (re-)design and stock selection. It has even been known to involve young people is staff selection and
appointments. Involving parents and other close family members is also advisable - as they will help to support children and
young people with their reading and continued library use. This would be even more relevant for home educating parents.
Flexibility and flow
What designers call ‘people flow’ is a key element of any library layout. Basically that means anticipating and understanding
how people would move around the library spaces.
For children’s areas, practical issues - such as somewhere to park pushchairs - also need to be factored in. It is important
to create flexible spaces, with moveable shelving and furniture, that can be adapted to accommodate different activities.
Flexibility of design is particularly relevant where space is limited, but applies as a general principle. Changing tastes and
customer requirements are inevitable, for children as well as adults, and libraries of all sizes must be able to respond without a major refit.
Events and activities
The way people use libraries nowadays is very different - they are increasingly social spaces. Twenty-five years ago, around
70% of library space was traditionally occupied by books and borrowing points with only 30% for other activities - now
it’s the other way round. Warwickshire Libraries run events and activities for all ages but many for children and young
people - from rhyme times and author visits to Lego Clubs and computer coding sessions. Last year 93,039 people - of all
ages - attended Warwickshire library events compared to 69,328 the previous year. So it’s a big growth area - at a time
when, nationally, physical book loans are declining (although e-loans and virtual visits are up).
Colour schemes
Bright colour schemes and bold, eye-catching design features are often used to make children’s library spaces inviting and
exciting. However, the latest thinking is that primary colours are not conducive to learning. So homework or quiet study
areas are perhaps best decorated in a more neutral palette.
Case study - Chelmsford Children’s Library
Chelmsford is a city in south east England and is the county town of Essex. It has a busy library - 458,871 visits in
2017/2018 - with a large area for children. The local Family Hub supporting children and young people aged 0-19 and their
families use the children’s library for group activities, parenting support and one-to-one sessions with families.
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The children’s library was recently refurbished. Two large Government grants made the ambitious makeover possible. One
of the key aims was to ensure the children’s area was welcoming and accessible for children with additional needs and
autism. Note the softer colour palette.
Here are some of the key design elements:
•
use of wood and natural materials - with plenty of natural light
•
LED water tubes with changing coloured lights dotted about
•
wipe-clean flooring
•
dimmer switch lighting
•
curves and flowing lines create interesting pathways and hideaways
•
full-length sensory wall - some features change colour when children clap
•
images can be projected onto the floor and change when children jump on them
•
soft cushion reading area where children control the lighting colour
•
sturdy ‘dog’ seats
•
stage area for performances
•
cosy one-to-one room and new sink area
•
health and wellbeing area to support parents
•
spacious young adult area with tables, sofas and USB charging stations
I’m told that two of the most popular are the dog seats - which children love sitting on - and the young adult area which
was packed out every day with teenagers revising at exam time. Feedback from the community has been quote ‘amazing’.
Case study - Polesworth Children’s Library
Here is another recent example - this time from my own library authority. Polesworth is a large village in North Warwickshire,
with a population of more than 8,000. The recent children’s library refurbishment took an outdoor theme and used a more
muted palette of colours. t features curved lines and hideaway spaces, and the sensory design appeals to children with
special needs and autism.
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Recent developments - autism-friendly libraries
There are around 700,000 people living with autism in the UK - that’s around 1 in 100.
Research indicates that those with autism are more likely to visit the library - and to do so twice as often as the general
public on average. However, there is more we can do.
Increasing numbers of autism-friendly libraries are making relatively small adjustments - in terms of attitude as well as
practicalities - to make them more welcoming to children and adults on the autistic spectrum. For example, many with
autism find bright lighting difficult to cope with so being able to dim the lights or lower blinds can really help. Communication
and tolerance are key issues. Although autistic children tend not to like too much noise, they can be quite noisy themselves.
Getting other library users to understand and accept this is really important.
Recent developments - Books on Prescription for young people
In the UK, in recent months, there has been considerable controversy and debate about children’s mental health and the
support services provided. Estimates suggest that 16 million people in the UK experience a mental illness each year - and
that 75% of mental illnesses start before a child reaches their 18th birthday. The Reading Well Books on Prescription
project began in 2013 with collections of self-help titles, selected by experts, for adults with common mental health
problems. The collections are available in 97% of English library services. The project has been extended and now includes
‘Sorted’ - special collections of books for 13 to 18-year-olds. Mental health topics covered include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anxiety, worry and panic
Attention-deficit hyperactivity disorder
Autism and Asperger syndrome
Body image and eating disorders
Bullying
Confidence and self-esteem
Depression
Mood swings
Obsessive-compulsive disorder
Self-harm
Stress

29

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu
1st International Children’s Libraries Symposium

School Libraries: Open Windows to The World
Albert K. Boekhorst

Prof. Dr., Albert K. Boekhorst, IASL, Vice President (Association Relations), IFLA School Libraries Section, Information
Coordinator, Research Associate, Dept. Information Science, University of Pretoria, South Africa, albertkb@gmail.com
In order to survive, to develop and to relax, people need knowledge about themselves, their physical environment and their
social environment. They can find this knowledge in three processes: observation, conversation and consultation.
•
Observation, by looking around and testing.
•
Conversation, by asking relevant others
•
Consultation, by using memory institutions (Libraries, archives, museums and information institutions)
The access, however is limited by five factors
•
Economic
•
Political
•
Affective
•
Cognitive
•
Personal characteristics
By growing up children create their personal ‘information environment’ for their own private context. As babies grow up,
their information environment is expanding. After the ‘family’ home other contexts become relevant: schools, friends,
neighbourhood, peer groups, sports clubs, working environment.
Libraries In understanding the process of information gathering and using it in an efficient, effective and ethical way,
libraries play an important role. Libraries not only give access to information resources in many formats. They also can help
to learn how to search, to evaluate and use information in an ethical way and become responsible citizens.
School libraries and Libraries for Children and Young Adults play a special role in this process. For many upgrowing child,
it’s the first time that they might be confronted with opinions which are different or even opposing to the ‘values’ they
were accustomed at home.
These libraries are ‘Open Windows to the ever expanding information world’.
Albert K. Boekhorst (1943) is a semi-retired information scientist
(Universiteit van Amsterdam). He has been attached to the Department
of Information Science of the University of Pretoria from 1995 – 2001
as a Visiting Lecturer and from 2001 – 2011 as Visiting Professor. He
is currently a Research Associate of the Department. His research
concentrates on the access to information, especially on information literacy
and the role of (school) libraries. Among others he is Information Officer
of the IFLA School Libraries section, Vice President (Association Relations)
of IASL (International Association of School Librarianship) and KNVI (Dutch
Association for Information Professionals). He participated in several
UNESCO Expert Group Meetings on Media and Information Literacy and
coordinated the worldwide UNESCO TtT in Information Literacy workshops
series. He was involved in writing the UNESCO-IFLA MIL Recommendation.
Presently he also participates in ‘The Global Alliance for Partnerships on
Media and Information Literacy (GAPMIL).
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Libraries for Children and Youth in The Digital Age Challenges and Opportunities
Raphaela Müller

Children’s and Youth Libraries Commission, German Libraries Association, Berlin, Germany, raphaela_mueller1@gmx.de
Technology has expanded and changed the way we live and learn. Almost everywhere we go - we are online! Everything we
want to know - we got in our pockets. Anytime!
And not only adults have access to smartphones and other mobile devices, also children and youth are fully equipped and
use their devices daily. We all grow up with information and communication technology as an integral part of our everyday
lives. Access to information is easier, faster and there are plenty of media options available for taking in non-fictional and
fictional stories. This is a good thing – but requires to rethink old structures and face new challenges.
Libraries as information specialists in particular have to create a way to offer digital resources and adapt to standards
of the modern world. We all agree on this. But when it comes to teaching digital media skills or use it as tools in library
programs, there are more concerns among librarians and library staff. They are facing questions, like „Am I trained
enough to use new technologies or even teach them? or „Aren’t children, youth and young adults even more familiar with
technologies than we are?” - The answer is: Most of them might know how it works technically, but there is plenty (social,
political, economic) background knowledge they don’t know. Learning across generations is the key. And to learn means
to imagine, to explore, to discover.
Of course, moreover there is a need of professional library education to compensate the lack of knowledge to use digital
media effectively in a way that enables learning and creative thinking.
But we don’t have to reinvent the wheel navigating our way through the evolving digital landscape. We can learn from
other libraries in our country and abroad, but also from other educational institutions and partners.
Networking and a healthy dialogue around these topics, help to continually grow our skills and develop new library programs.
Working with digital media helps to break down barriers and can unite people of different ages and cultures without
speaking their language. Creative gaming, making movies, music and radioplays, design your own apps, trying out how
technology works in maker spaces and programming a videogame with code are just exemplary for what is possible.
Beyond using tools creatively, another necessity is having conversations and debates with children and youth about
different social media platforms and how to verify information online.
It’s not only about staying curious about what’s happening in the digital world, it’s also about dealing with topics like
protection of data, privacy, personal human rights and copy right that will play a more important role in library services.
The talk offers a short overview about recent case studies and encourages ideas and confidence to cooperate with others
to create a critical and creative approach to (digital) media. It provides a wide range of tools and strategic planning of
library services and programmes on the basis of best practice examples in german libraries and outlines a vision for
children’s and youth library services in the next decade.
Raphaela Müller led the young program “update. young & grown up” in the Munich City Library
for more than 6 years and the Commission for Media Education.
Moreover she was a member of the Committee on Children’s and Youth Libraries of the German
Library Association. In autumn 2017 she took over the project management of the Children’s
Rights Film Festival in Berlin and is now working as a freelance speaker and workshop leader on
various topics of digital and cultural education as well as democracy promotion.
In her work she focuses on communicating media literacy as well as providing incentives for
cultural, social and political participation.
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Türkiye’de Çocuk Odaklı Halk Kütüphaneciliği
Hizmetleri /
Child Oriented Public Library Services in Turkey
Ahmet Aldemir

Daire Başkanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye,
aldemirahm@gmail.com / Head of Department, Ministry of Culture and Tourism, General Directorate of Libraries and
Publications, Ankara, Turkey
Öz
Bu çalışmanın amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı çocuk kütüphanelerinde, değişen ihtiyaç ve beklentileri karşılamak
ve kütüphaneleri ev ve iş ya da okuldan sonra en çok tercih edilen mekânlar olarak tasarlamak için, çocuk kütüphanelerinde
yürütülen hizmet ve faaliyetleri sunmak ve bunların çevreye olan etkilerini analiz etmektir. Ülkemizde halk kütüphanelerine
ilişkin ödünç verme, yapılan etkinlik, üye sayısı, materyal sayısı, memnuniyet durumu vb. konulara ilişkin ayrıntılı istatistik
veriler Kültür ve Turizm Bakanlığınca tek bir merkezden toplanmaktadır. Bu çalışma ile ülkemizdeki halk kütüphanelerine ilişkin
durum tespiti ve belirlenen değişkenlere göre kullanım oranı ve memnuniyet ölçütündeki değişimler karşılaştırılacak olup
takip eden dönemde yapılacak yatırımlar için stratejiler ve politikalar ortaya koyulacaktır.
Abstract
The aim of this study is to present the services and activities carried out in the children’s libraries and to analyze their
impact on the environment to meet the changing needs and expectations of the Ministry of Culture and Tourism’s children’s
libraries and design libraries as the most preferred places after home and work or school.
In our country, statistics about book lending, type of library activities, the number of members, the number of materials
etc. detailed statistics on the issues are collected from a single center by the Ministry of Culture and Tourism. This study
will compare the changes in the rate of use and satisfaction according to the status determination of the public libraries
in our country and the determined variables and strategies and policies for the investments to be made in the following
period.
Anahtar Sözcükler: Halk Kütüphaneleri; Çocuk Kütüphaneleri; Kütüphane Etknilikleri
Keywords: Public Libraries; Children’s Libraries; Type of Library Activities
1. Giriş
Dünyadaki uygulamalar incelendiği zaman, özellikle çocuklar arasındaki fırsat eşitsizliklerini giderebilen ve toplumun bütün
unsurlarının bilgiye ücretsiz olarak erişebildiği tek yerin halk ve çocuk kütüphaneleri olduğu görülmektedir. Artık bir “yaşam
merkezi” olarak tasarlanması gereken halk ve çocuk kütüphanelerini hem hizmet sunumu hem de mekân özellikleri açısından
yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Ev ve iş yerinden sonra insanların gitmeyi en çok tercih ettikleri yere literatürde
“3. Mekân” denilmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde 3. mekânların AVM’ler olduğu görülmektedir. Ülkemizde okuma
alışkanlığı çalışmalarını başlatabilmemiz ve sürdürebilmemiz için kütüphaneleri 3. Mekânlar haline getirmemiz; halkın bilgi,
eğlenme, öğrenme ve sosyalleşme merkezi olarak kullanabileceği kütüphane yapılarını tasarlamamız ve halk ve çocuk
kütüphanelerini doğal hayatın içine dâhil etmemiz gerekmektedir.
Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne (KYGM) bağlı 1152 adet halk kütüphanesi
ve 37 ilde 56 çocuk kütüphanesi bulunmaktadır. Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği (2012) ve ilgili diğer mevzuatlar gereği
halk kütüphaneleri doğduğu andan itibaren, toplumun her kesimine, hiçbir ön şart olmaksızın ücretsiz hizmet sunan kamusal
mekanlardır. Bu kapsamda KYGM’ye bağlı müstakil çocuk kütüphanelerinin yanı sıra halk kütüphanelerinin içerisinde çocuklara
ayrılmış çocuk bölümleri de çocuklara ve ailelerine hizmet vermektedir.
Çocuk kütüphaneleri konusunda özellike son 2 yıldır, KYGM’nin öncelik verdiği çalışma konularından biri haline gelmiştir. Özellikle
2017 yılında yapılan 3. Milli Kültür Şurası kararlarında da yer alan “Yaşayan Kütüphane” düşüncesini hayata geçirmek ve
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çocuklar arasındaki akademik ve bilişsel fırsat eşitsizliklerini gidermek için KYGM, kendisine bağlı olan kütüphanelerde çeşitli
atölye çalışmaları ve faaliyetler düzenlemektedir. Bunun yanında çocukların kütüphanelerden beklentilerini kendi kalemleri ile
anlattıkları “Hayalimdeki Kütüphane Araştırması (2017)”; konunun tüm paydaşlarını bir araya getiren “Çocuk Kütüphaneleri
Çalıştayı (2017)”; Yeni nesil çocuklara yeni nesil kütüphane hizmetlerinin tartışıldığı “54. Kütüphane Haftası (2018)”, Çocuk
ve Gençlik Yayıncılığının ve okuma kültürünün detaylandırıldığı “6. Ulusal Yayın Kongresi (2018)” ve “1. Uluslararası Çocuk
Kütüphaneleri Sempozyumu (2018)” ile konuya ilişkin akademik ve pratik farkındalığı arttırırken, çocuk kütüphaneciliğini
ülkemiz gündemine taşımak ve daha etkin ve yaygın olmasını sağlamak noktasında çalışmalar yürütülmeye devam etmektedir.
2.Türkiye’de Halk ve Çocuk Kütüphaneleri
Çocuk kütüphaneleri, toplumdaki çocuklar ve aileler arasındaki “fırsat eşitliğini” sağlayabilmek ya da bu eşitsizliği en aza
indirebilecek ücretsiz ve devlet destekli kurumlardır. Türkiye’de çocuk ve halk kütüphaneleri konusunda karar verici ve
uygulayıcı tek kurum olan KYGM bu noktada şu 3 temel noktadan hareket etmekte ve sosyal ve akademik programlarını bu
kapsamda şekillendirmektedir:
Okul öncesi dönem çocuklar
Ailesinden dolayı zorunlu dezavantajlı olan çocuklar
Tatilde öğrenme kaybı yaşayan çocuklar
2.1.Okul Öncesi Dönem
İnsanın bilişsel, akademik ve dil gelişiminin en yoğun ve verimli olduğu dönem olan okul öncesinin devlet desteği ile zorunlu
eğitim kapsamına alınması, ülkenin geleceğine yapılacak en önemli yatırımdır. Nobel ödüllü ünlü bilim adamı Hecman (2013),
okul öncesi dönemde 1 dolar olarak yaptığınız yatırım gelecek dönemde 7 kat kâr sağlayacaktır demektedir.
Her çocuğun mümkün olan en iyi koşullarda hayata başlamasının sağlanması, uzun vadede insan kaynağına yapılan önemli
bir yatırımdır ve bu sayede dezavantajlı olarak doğan bir çocuğun ileri yaşam dönemleri de garanti altına alınabilmektedir.
Nitekim bir çocuğun bireysel olarak gelişmesi ve değişmesi, toplumsal gelişim ve değişimin de temelini oluşturmaktadır. Bu
bağlamda okul öncesi eğitimden başlayarak çocukları ve ailelerini kütüphane programları ya da okuma alışkanlığı kazandırma
projeleri gibi birçok etkin mekanizma ile buluşturmak hem çocuğun hem de ailenin hayatında büyük farklar yaratacak;
çocuklar arasındaki akademik gelişim göstergelerini eşitlemek ve yapısal kırılganlıkları azaltabilmek için çok önemli bir fırsat
elde edilmiş olacaktır.
2.2. Zorunlu Dezavantajlı Çocuklar
Çocuk kütüphaneleri, çocuğun zorunlu olarak maruz kaldığı bu dezavantajlı göstergeyi olumluya çevirebilecek ücretsiz, devlet
destekli ve yaygın etkisi olan kurumlardır. Bugün dünya üzerindeki “gelişmiş” olarak adlandırdığımız bütün ülkelerde çocuk
kütüphaneleri, hem çocuğu hem de çarpan etkisiyle çocukla beraber bütün çevresini (ailesi, arkadaşı, okulu, kuzeni, vb.)
etkileyerek toplumu değiştirmeyi ya da değişim süreçlerine adapte etmeyi hedeflemektedir.
Gezici kütüphane araçları ile toplumdaki okuma alışkanlığını geliştirmeyi, vatandaşların hem örgün eğitim hem de yaşam
boyu eğitim çabalarına katkıda bulunmayı, hasta, engelli veya eve bağımlılar olarak adlandırılabilecek toplumdaki hassas
gruplara hizmet götürmeyi, hapishane, hastane, huzur evleri ve yetiştirme yurtları gibi kurumlara bilgi hizmetleri konusunda
profesyonel tavsiyelerde bulunmayı, okul kütüphanelerinin ve küçük ölçekli araştırma merkezlerinin hizmet kalitelerini
yükseltmeyi ve kütüphanelerin toplum nezdindeki tanınırlığını yükseltmeyi amaçlamaktadır.
Mülga Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal programı ve Eylem Planı (20172023) kapsamında “Mevsimlik Tarım İşçiliği” konusunda destek veren kamu kurumları arasında Bakanlığımız da yer almaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce mevsimlik tarım işçilerine ve özellikle çocuklarına
yönelik eğitim-öğretimin tamamlayıcısı nitelikte olan kütüphane hizmetlerinin sunulması önemsenmektedir. Toplumun her
kesimine hizmet veren halk kütüphaneleri, gezici kütüphaneler ve geçici derme gibi hizmetleri ile belirli nedenlerle kütüphaneye
gelemeyenlere kütüphane hizmetini ulaştırmaktadır. Toplumumuzda kütüphane konusunda dezavantajlı kesimlerin oluşmaması
amacı ile Genel Müdürlüğümüz mevsimlik tarım işçilerinin ve çocuklarının sosyo-kültürel taleplerini karşılayacak hizmetler
sunma noktasında çalışmalarını sürdürmektedir.
Takip eden süreçte konuya ilişkin çalışmalar yapan kurumlar ile yapılacak işbirliğiyle projeler geliştirilerek mevsimlik tarım
işçileri ve ailelerine fayda sağlanması hedeflenmektedir.
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Bu doğrultuda, Genel Müdürlüğümüzce; kütüphane gönüllülerimiz, ilgili sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarından
uzmanların katılacağı bir program ile Ankara Polatlı’da mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları kampta 1 günlük bir program
gerçekleştirilmiş, 15 gün sonar ikinci bir program aynı yerde yinelenmiştir.
2.3. Tatilde Öğrenme Kaybı Yaşayan Çocuklar
Kütüphaneler sadece eğitim ve araştırma dışında da hizmet verdiğini/verebildiğini test etmek ve kütüphanelerin gönüllü ve
kamu kurumları tarafından da hizmetlerini sunmalarına fırsat vermek amacıyla; ilki 01-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında
Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesinde uygulanan “Kütüphane Yaz Programı” etkinliği projesi başlatılmıştır. Bu proje
ile; çocuklar ve gençler ile ailelerine yönelik gerçekleştirilecek toplum sağlığı alanında farkındalık oluşturmak amacı ile eğitici,
eğlendirici başlangıç eğitim modülleri, atölye çalışmaları, sunum, drama, yaratıcı okuma, bilgi okuryazarlığı, satranç, dart,
masa tenisi, babamla kütüphanede bir gece kamp, dünya dillerinden masallar, sağlık bilgilendirme, film saati, belgesel film,
origami, maske, robotik eğitim, nefes eğitimi, aile oyunları, itfaiyecilerle tanışıyoruz, tasarruf eğitimi, kodlama eğitimi gibi
etkinlikler yapılmıştır. Kısa sürede olumlu karşılık bulan çalışma, ülke genelindeki çoğu kütüphanede de “ KÜYAP 2018kütüphane yaz programı” uygulamaların başlamasına öncü olmuştur.
Proje kapsamında;
•
Uzmanlar tarafından çocuk ve ebeveyn eğitimleri,
•
Sanat, bilim, doğa, spor alanlarında çeşitli atölyeler,
•
Söyleşiler,
•
“Deneyim odaklı” öğrenme fırsatları
•
Dünya Dillerinden Masallar
•
Aile Sinema Saati
•
Arttırılmış Gerçeklik Atölyesi
•
Temel Robotik Eğitimi
•
Örgü Kulübü
•
Maske / Şapka Atölyeleri
•
Diş Taraması
•
Bilgi Okuryazarlığı Semineri
•
Kodlama Eğitimi
•
Sosyal Medya Eğitimi
•
E-spor Semineri
•
Ebru Atölyesi
•
Oyuncak Tamir Atölyesi
•
Halk Oyunları
•
Kampçılık Eğitimi
•
Kişisel Gelişim Eğitimleri
•
Okuma Grupları / Kitap Kulüpleri
•
Yoga Eğitimi
•
Zumba Eğitimi
•
Yeni nesil çocuk ve gençlerin toplumsal farkındalık düzeylerini artıran sosyal sorumluluk kampanyaları
•
Sosyalleşme, keyifli anılar biriktireceği “YAŞAYAN KÜTÜPHANE” modeli gerçekleşmiştir.
•
35 kütüphanede program uygulanmış, 110 etkinlik planlanmış-153 etkinlik ile program tamamlanmıştır.
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2013

2014

2015

2016

2017

Toplam Kültürel Etkinlik Sayısı

2.878

2.490

2.392

4.042

5.055

Çocuklara Yönelik Etkinlik Sayısı

826

832

713

1.637

2.269

Toplam Katılımcı/İzleyici Sayısı

482.417

400.732

392.932

739.902

725.382

Çocuk Katılımcı/İzleyici Sayısı

272.102

227.993

226.935

413.396

447.815

Çocuk Kütüphanelerinde Düzenlenen Etkinlik Sayısı

168

97

82

146

420

Toplam Etkinlik Sayısına Oranı

4,73%

3,90%

3,43%

3,61%

4,43%

Tablo 1: KYGM Kültürel etkinlik verileri

3.Türkiye’de Çocuk Odaklı Halk Kütüphaneciliği
Bu 3 ana noktadan hareketle çocuk kütüphanelerinin, artık sadece kitap alınıp verilen yerler değil aynı zamanda birer yaşam
merkezi olarak da kullanılması için çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda çocuk kütüphaneleri Öğrenme Merkezi; Eğlenme
Merkezi ; İletişim ve Sosyalleşme Merkezi olarak planlanmaktadır.
3.1. Öğrenme Merkezi Olarak Halk ve Çocuk Kütüphaneleri
Öğrencilerin bilgiye erişim araçlarını tanımalarına, verimli bir şekilde kullanmalarına ve ulaştıkları veri/ enformasyonları
“yeni bilgiler” üreterek değerlendirmelerine, edindikleri bilgileri analiz edip düzenleyerek problem çözme süreçlerinde etkin
kullanmalarına, iletmelerine katkı sağlayacaktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından, 04-08 Haziran 2018 tarihleri arasında
Ankara’da Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi’nde “Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı” uygulanmıştır.
31 Öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen eğitim süresince; öğrencilerin bilgi ile ilgili konularda (bilgiye erişim, bilginin
yorumlanması, iletilmesi vb.) zorlanma derecelerini tespit etmek üzere 33 sorudan oluşan likert ölçeği uygulanmış,
katılımcıların bilgi okuryazarlık düzeyleri tespit edilmiştir. Eğitim sonrasında sontest uygulaması ile öğrencilerin bilgi
okuryazarlık düzeylerindeki artış ölçülmüştür.
Eğitim programı Z kütüphanede gerçekleştirilmiş olup, çeşitli referans kaynakları ve bilgi teknolojilerinin kullanımı ile
öğrencilerin bilgiyi tanıma, planlama, değerlendirme ve sunma yeterlilikleri üzerine uygulamalar yapılmıştır. Program, aşağıda
belirtilen konuları kapsamaktadır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilginin tanımı ve bilgi felsefesi
Bilgi hiyerarşisi (veri/enformasyon/bilgi)
Bilgi üretimi (açık/örtük)
Bilgi türleri (kaynağına, niteliğine ve kullanımına göre)
Bilgi Okuryazarlığı (tanımı, tarihçesi ve önemi)
Kitap ve kitap türleri
Kütüphane kullanımı ve kütüphane türleri
Bilgi kaynakları ve türleri
Hangi tür bilgi kaynağının hangi tür bilgi gereksinimi için daha uygun olduğuna karar verme
Farklı türdeki bilgi kaynaklarını bir arada kullanma
Bilgi erişim araçları
Bilgi ve gereksinimi ve arama davranışı
Araştırma/ödev konusunu daraltma/genişletme
Bilgisayar ve internet taraması ile ilgili kavram ve teknikler
Boole işleçleri
İnternette bilgi arama (basit/gelişmiş - derin/yüzeysel arama)
Anahtar kelimeler
Arama motorları, tarih, dil ve tür gibi sınırlamalar
Bilginin; güvenirlik, ilgililik, doğruluk, güncellik, tamlık, tarafsızlık gibi unsurlar açısından değerlendirilmesi ve yorumlanması
Veri tabanları
Kaynak gösterme ve künye hazırlama
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• Alıntı, dipnot ve atıf
• Araştırma raporunun/ödevin bölümleri (kapak, içindekiler, giriş, sonuç, ekler vb.)
• Bilgi ile ilgili yasal/etik konular (Telif hakları, adil kullanım, intihal)
Halk Kütüphanelerinde bilgi okuryazarlığı uygulamalarının yaygınlaşmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmeler yapılmış,
7 pilot il ve 7 pilot okulda, kütüphane –okul, kütüphaneci-öğretmen iş birliğini sağlayacak, seminer ve müfredat çalışmaları
yapılması planlanmıştır. Konuya ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.
2017 yıl sonu itibarıyla 1146 kütüphaneyi, çoğu çocuk ve gençlikten oluşan, 25 milyon kişi kullanmış; söz konusu artış önceki
seneye göre %6’dır.

2013
2014
2015
2016
2017

Satın alınan kitap
Çocuk kitapları Oranı
1.107.320
476.800
43%
1.185.200
537.600
45%
1.220.889
377.300
31%
1.278.200
569.900
45%
1.413.625
581.200
41%
Tablo 2: Halk kütüphanelerine kitap alımı

Kitap
2013 502.456
2014 569.386
2015 607.157
2016 624.266
2017 676.153
2018* 693.627

Okuyucu
Üye
Ödünç Verilen Materyal
Personel
588.996
34.665 333.121
89
551.507
38.486 256.750
98
656.955
40.852 349.957
111
651.314
52.073 384.877
105
733.787
69.909 476.698
110
461.900
77.834 284.351
118
Tablo 3- Çocuk kütüphaneleri verileri (2018 yılı ilk 6 aylık veriler)

3.2. Eğlenme Merkezi Olarak Halk ve Çocuk Kütüphaneleri
Kütüphane hizmetleri alanında dünyada yeni gelişmeler; mekân, teknoloji kullanımı, değişen kullanıcı beklentileri ve sosyal
uyum programları olduğu görülmektedir. “Sessiz kullanılan” mekan olarak bilinen kütüphaneler yaşamın her alanına yönelik
hizmet politikaları geliştirerek “yaşaşan mekanlara” dönüşmektedir. Kütüphane hizmetlerinin beş unsurundan biri olan binalar,
sadece bilgi kaynaklarının korunduğu mekânlar değildir. Kullanıcıların bu gereksinimleri, kaynak odaklı bina anlayışından,
kullanıcı odaklı bina anlayışına geçiş sürecini hızlandırmış ve halk kütüphaneleri hizmet binalarının yapılandırma sürecini
derinden etkilemiştir. Kütüphaneler bireyin kendisini rahat hissedebileceği sivil mekânlardır. Bu mekanlar, değişen ve gelişen
sosyalleşme, oturma, dinlenme gibi konsept tasarımlar ve yaklaşımlara göre düzenlenmekte ve tefriş edilmektedir.
Paradigma kayması;
• “Sessiz kullanılan” mekandan «çok sesli/kültürlü» mekana,
• Tek tip Mimari mekânsal tasarımdan, özgün mimari yaklaşımına,
• Merkezi sağlama politikasından, kullanıcı isteklerine
• Yönetim/Kütüphaneci merkezinden, kullanıcı tatminine
• Kurum programlarından, sosyal uyum programlarına
• Resmi alandan, sivil, «yaşayan mekanlara
3.3. Sosyalleşme ve İletişim Merkezi Olarak Halk ve Çocuk Kütüphaneleri
Bilgi toplumunda ve bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, geleneksel kütüphanelerin toplumdaki rollerinin ve
kütüphane binalarının yeniden değerlendirilmesi ihtiyacını gündeme getirmiştir. Dünyada kütüphane algısında önemli
dönüşümler yaşanmakta, insanların günlük yaşamına giderek daha fazla entegre olan ve birçok sosyal ve kültürel ihtiyaca
cevap veren kütüphanelerin kullanıcı sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bilgi okuryazarlığı ve sosyal sermaye alanlarındaki
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gelişmeler, kütüphanelerin yalnızca kitaplar ve kitap dışı materyallerin bulunduğu mekanlar olmaktan öte bilgi ve fikir
paylaşımları yoluyla öğrenmeye katkı sağlanan sosyal mekanlar ve öğrenme merkezleri olarak yeniden yapılandırılması
ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Kütüphaneyi oluşturan beş temel unsurdan biri olan kütüphane binalarının, bilgi kaynaklarının korunduğu mekânlar olmaktan
öte, kamusal bir alan yaratarak kentin kültürel bir simgesi olan, toplumsal işlevi bulunan, insanların bir araya geldiği, kullanıcı
üzerinde iz bırakan mekânlar olması gerekmektedir.
Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2012 yılında “Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi Projesi”
hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda 2013-2018 yılları arasında 171 kütüphane yeniden yapılandırılmıştır. Ayrıca yeni
kütüphane yapımı işleri yatırım programına alınmıştır. Yatırım Programına alnınan 43 yeni bina yapımında 5 bina yapımı
tamamlanmış, 5 kütüphane yapım işi devam etmekte, 20 bina proje yapımı onaylanmış, 13 kütüphane için proje çalışmaları
devam etmektedir.

Tablo 4- Çocuk kütüphanesi bina ihtiyaç alan analizi
Kütüphane binaları genelde mevcut binaların yıkılarak yeniden yapıldığı gibi, imar koşulları ihtiyaç duyulan fonksiyonel alanları
karşılamıyorsa başka arsa üzerine de inşaa edilmeketdir. 30 yeni kütüphane binanın eski hizmet alanları toplan 36.809 m2
iken yeniden yapımla bu alan 160.989 m2 yükseltilecektir. Söz konusu fiziki büyme çocuklara ayrılan alanda da paralellik
göstermektedir.
Yapılan yenileme çalışması ile söz konusu kütüphanelerin toplumsal imajları açısından önemli bir mesafe katedildiği, kullanıcılar
üzerinde olumlu etkiler bıraktıkları, üye sayılarında kayda değer artışlar olduğu, kullanıcı profillerinde değişiklikler olduğu,
kütüphanelerde yapılan sosyal ve kültürel etkinliklere gösterilen ilginin arttığı, gerçekleştirilen aktivitelerle kütüphanelerin
ders çalışma ve kitap okumanın yanı sıra kullanıcıların daha uzun, nitelikli ve keyifli zamanlar geçirdikleri mekânlara dönüştüğü
görülmüştür.
Kütüphanelerdeki fiziksel mekan yenilemesi bina ve tefriş ile sınırlı kalmamaktadır. Kütüphaneler sadece kitap ve internet
erişim merkezi olmaması amacıyla her kütüphanede kültürel etkinlikler adı altında kullanıcı merkezli uygulamalar yapılmaktadır.
Bu çalışmalarla beraber değişik STK ve kurum ve kuruluşlarla ortak çok amaçlı işbirlikleri yapılmaktadır.
Yeniden yapılandırılan kütüphanelerde; engelli, çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik okuma ve çalışma salonları, bireysel ve
grup çalışma alanları, çocuk oyun alanı, internet erişimi, kafeterya, sergi, konferans salonları, atölye çalışma odaları ve cep
sinema salonu gibi kullanıcıların her türlü ihtiyacını karşılamaya yönelik yaşam alanları oluşturulmaktadır. Böylece kütüphane
kitap ödünç alınan mekanlar değil, “buluşma mekanları”, “sosyalleşme ortamları” ve “yaşayan kütüphane” yaklaşımı ile daha
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çok vakit geçirilen mekanlara dönüştürülmektedir.
İyileştirme yapılan kütüphanelerimizden elde edilen istatistikler ile kütüphane personelin gözlemleri ve telefon, e-mail yoluyla
ulaşan kullanıcılardan elde edilen veriler sonucunda;
•
Yapılandırılan kütüphanelerin toplumsal imajları açısından önemli bir mesafe katedildiği,
•
Kullanıcıların kütüphanede kalma, vakit geçirme sürelerinde önemli artışlar olduğu,
•
Başka kurumlarda çalışan personelin kütüphanede çalışmak için
•
Kütüphanelerin, kullanıcıların buluşma, birlikte vakit geçirme mekânı olarak düşünülüp kullanıldığı,
•
Üye sayılarında kayda değer artış olduğu,
•
Kullanıcı profillerinde değişiklikler olduğu;
•
Erkek üye sayısında artış olmasının yanında kadın üye sayılarında da önemli oranda artış yaşandığı,
•
Özellikle kütüphanelerin çocuk bölümlerinde yapılan düzenlemelerden sonra ailelerin çocuklarını kütüphaneye
getirdikleri ve ebeveynlerin de çocuklarıyla birlikte kütüphaneye üye olmaya başladıkları,
•
Çalışma kabinlerinin yoğun olarak kullanıldığı,
•
Yurtdışı kütüphaneleri görenlerin: “yurtdışı kütüphanelerine benzediği”,
•
Kütüphanelerde yapılan sosyal ve kültürel etkinliklere gösterilen ilginin arttığı, gerçekleştirilen aktivitelerle
kütüphanelerin ders çalışma ve kitap okumanın yanı sıra kullanıcıların daha uzun, nitelikli ve keyifli zamanlar geçirdikleri
mekânlara dönüştüğü görülmüştür.
4. Halk ve Çocuk Kütüphanelerinde Gönüllük Faaliyetleri
Ülkemizde kütüphanecilik faaliyetleri, üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi mezunları tarafından yürütülmektedir. Bölümde
eğitim gören öğrenciler, mezun olurken, müfredat gereği herhangi bir kütüphanecilik alanında (halk kütüphanesi, çocuk
kütüphanesi, okul kütüphanesi, üniversite kütüphanesi vb.) ihtisaslaşarak mezun olamamaktadır. Fakat mesleğe başladıktan
sonra özellikle çocuk kütüphanelerinde görev yapanlar, “çocuğa görelik” ilkesine vâkıf olmadığı için, çocuğun akademik, dil ve
bilişsel gelişimine yönelik çocukla yapılabilecek faaliyet, etkinlik ve çalışmaları bilmemekte ve uygulayamamaktadır. Dolayısıyla
aslında çocuk kütüphaneciliği, standart bir kütüphanecilik hizmetinden çok daha fazlasını gerekli kılmaktadır.
Buna bağlı olarak, çocuk kütüphanelerinde hizmet veren kütüphanecilerin sadece kütüphanecilik anlayışıyla çocukların
eğlenme, öğrenme ve sosyalleşme ihtiyacını karşılayamayacağı açıktır. Dolayısıyla çocuk kütüphanelerindeki bu eksikliğin,
kendi sahasında bilgi ve birikimi olan ve bunları çocuğa aktarabilecek farklı disiplinlerden gönüllülere ihtiyaç vardır.
Kütüphaneler, içinde bulunduğu toplumun ihtiyacını tespit eden ve hizmet üreten bilgi merkezleridir. Toplumun, bilgiye eriştiği,
bilgiyi paylaştığı, bilgiyi ürettiği mekanlardır. Bu kapsamda, kütüphane hizmetlerinin toplumun gereksinimini karşılayabilmesi
adına kurumsal kapasitenin iş birlikleri ile beslenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.
Gerek bireysel gerekse kurumsal gönüllülük, çeşitli ve birbirinden farklı uzmanlıkları ve deneyimleri kütüphanelerde sunmanın
en önemli araçlarından biridir. Kütüphane Gönüllülüğü yerelde toplumun kendi öz kaynakları ile kendini beslemesidir. Dolayısı
ile toplumsal farkındalık, birlik, uyum ve destek gelişecektir. Böylece, toplumun sosyo-ekonomik gelişiminin sağlanması, aynı
zamanda dış etkenlere karşı kırılganlığını azaltarak toplumsal dayanıklılığın artırılması da hedeflenmektedir. Kütüphaneler
halkın güvenle kullandıkları mekanlar olması sebebiyle gönüllü çalışmalara uygun altyapı sağlamak ve gönüllülerden destek
almak yönünde büyük bir potansiyele sahiptir.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca koordine edilen Genç Gönüllüler Platformu 6 kategoride gönüllüleri kurumlarla buluşturmaktadır.
“Kültür ve Turizm” kategorisi altında ilan veren halk kütüphanelerine ilişkin veri aşağıda sunulmuştur. 157 kütüphane
tarafından verilen 441 ilana 3000 başvuru yapılmıştır. Bu veriler konuya ilişkin ilgi ve potansiyeli ortaya koymaktadır:
Sisteme üye kütüphane sayısı 318
Sistem üzerinden ilan veren kütüphane 157
Gönüllülük ilan sayısı 441
Gönüllü başvuru sayısı 3000
Kütüphane hizmetlerini tanımlayan ve yönlendiren 2012/07 no. lu Genelgenin 18. Maddesi uyarınca gönüllülük sistemi ;
“Kütüphane yönetimi, mülki amirin onayından sonra, kütüphanelerde gönüllü olarak çalışmak isteyen kişilerden yararlanabilir.
Gönüllü personel, kütüphane yönetimi tarafından belirlenen kurallara uymak zorundadır. Kütüphane yönetimi, gerekçesini
yazılı olarak bildirmek koşuluyla gönüllü personelin kütüphane ile ilişiğini kesebilir.” maddesi ile yürütülmektedir.
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Bu konudaki en önemli problem, “kütüphanede gönüllü olarak çalışmak” ile ilgili herhangi bir mevzuat ya da yönetmeliğinin
bulunmaması; buna bağlı olarak da kütüphanede gönüllük esaslarının çerçevesinin ve kurallarının belirlenmemiş olmasıdır.
6. Ulusal Yayın Kongresi Kararlarında da kütüphanede gönüllü olarak çalışmak konu ele alınmış ve şu madde yer almıştır:
“Kütüphanelerde gönüllülük esasına göre çalışma ve bağışların düzenlenmesi için gerekli yasal çerçeve oluşturularak
özendirilmelidir.” (6. Yayın Kongresi, 2018:211).
İlgili paydaşların katkısı ile yapılacak bir çalıştay ile gönüllülüğün daha ayrıntılı tanımlanması sağlanarak, kütüphane
gönüllülüğünün sistematik ve sürdürülebilir olmasına ilişkin politikalar ve stratejiler belirlenmelidir. Konuya ilişkin kütüphane
yöneticilerin farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar, kütüphanelerde gönüllülerin gerçekleştireceği faaliyetlerin çerçevesinin
çizilmesi, gönüllülerden beklentilerin belirlenmesi, gönüllü ve kütüphaneler arasında işbirliği modelinin çizilmesi, gönüllülere
kapasite artırıcı eğitimler verilmesi yararlı olacaktır. Kütüphane gönüllülüğüne ilişkin diğer kurumlara rol model olabilecek
bir çalışma Türkiye’de gönüllülük kültürünün güçlendirilmesine, kamu kurumlarının benzeri çalışmaları hızlandırmasına önemli
katkılar sağlayacaktır.
5. Sonuç
Kütüphaneler herkese eşit ve nitelikli hizmet sunmak üzerine kurulmuşlardır.
Ülkemizin 81 ilinde yaygın eğitim sunan kütüphanelerimiz topluma birçok alanda fırsat eşitliği sunmaktadır. Böylece ülke
genelinde topyekûn sosyal kalkınma sağlanabilecektir. Bireylerin kendilerini keşfetmeleri sağlanacaktır. İnovasyon için kuluçka
görevi görecektir.
Başta çocuklar olmak üzere tüm ailenin güvenli bir mekânda kaliteli zaman geçirmesini sağlayacak olan yeni nesil
kütüphanelerimiz, aile kurumunun güçlenmesini ve birçok konuda farkındalık kazanmasını destekleyecek bu da ülkemizdeki
birçok sosyal problemin çözümüne destek olacaktır.
Bakanlığımız kurum ve kuruluşlar ile STK’lar ile işbirliğine giderek okuma kültürünün geliştirilmesi ve kütüphanelerin etkin
kullanılmasına yönelik bir proje yapma başlamış ve devam edecektir. Gelişen üreten sosyal uyumlu aidiyet duygusu gelişmiş
ahlaki değerlerini korumuş huzurlu ve güvenli bir toplum ve uluslararası alanda güçlü söz sahibi etkili ve rekabet gücü yüksek
bir ülke için kütüphanelerin gerektiği yere gelmesi önem arz etmektedir.
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Ek 1: Türkiye’de Halk ve Çocuk Kütüphanelerinin Tarihsel Süreci
•
1920 Maarif Vekâleti (Milli Eğitim Bakanlığı) - Hars Dairesi,
•
1924 ‘Tevhid-i Tedrisat Kanunu’ ile Millî Eğitim Bakanlığı-Kütüphaneler Müdürlüğü
•
1925 –İlk çocuk kütüphanesi - Manisa/Akhisar
•
1926 Maarif Vekâleti (Milli Eğitim Bakanlığı)- Kütüphaneler, Müzeler ve Güzel Sanatlar Müdürlüğü
•
1937-İstanbul
•
1953-MEB, ilk çocuk kütüphaneleri yönetmeliği
•
1955- Ankara, ilk modern çocuk kütüphanesi
•
1960-Gazi kütüphanesi, maarif kütüphanesi, umumi kütüphane, vatan kütüphanesi, halk kitaplığı isimli kütüphaneler
Maarif Vekâleti Kütüphaneler Genel Müdürlüğü yapısında gezici kütüphaneleri de alarak halk kütüphaneleri adı altında
birleşmişlerdir.
•
1966- Türkiye’deki çocuk kütüphanesi sayısı 179
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1971 Kültür Bakanlığı- Kütüphaneler Genel Müdürlüğü,
1972 Kültür Müsteşarlığı,
1974- 286 Çocuk Kütüphanesi; 704.017 kitap ile 3.849.594 okuyucuya hizmet vermiştir”
1974 Kültür Bakanlığı- Kütüphaneler Genel Müdürlüğü,
1979- 296 çocuk kütüphanesi
1982 Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü,
1982: Halk ve çocuk kütüphaneleri yönetmeliği
1989 Kültür Bakanlığı-Kütüphaneler Genel Müdürlüğü,
1986- 106 çocuk kütüphanesi
1995- 85 çocuk kütüphanesi
2000-72 çocuk kütüphanesi
2003 Kültür ve Turizm Bakanlığı “Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü” adı ile yeniden kurulmuştur.
2018-56 Çocuk kütüphanesi

Ahmet ALDEMİR
1972 yılında Kırşehir’de dünya geldi. İlk ve orta öğretimini memleketinde tamamladıktan sonra,
Ankara Kurtuluş Lisesinden mezun oldu. Lisansı Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik, Yüksek
lisansı yine aynı Üniversitede Bilgi ve Belge Bölümünde tamamladı. Doktora çalışmasına Ankara
Üniversitesi Bilgi ve Belge Bölümünde tez aşamasında ara vermiş durumdadır. İkinci üniversite
olarak Anadolu Üniversitesi (AÖF) İşletme Fakültesini bitirmiştir. İş/mesleki hayatına ASAM
(Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezinde) başlamıştır. 5 yıl Sakarya Üniversitesinde Okutman
kadrosunda kütüphaneci olarak çalışmıştır. Aralık 2006 yılında Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı
olarak Kültür ve Turizm Bakanlığında göreve başlamış; Kültür ve Turizm Uzmanı, Mali İşler Şube
Müdürlüğü vekaleti gibi pozisyonlarda çalıştıktan sonra, 15 Nisan 2016 tarihinden beri Kütüphane
Hizmetleri Daire Başkanlığına vekalet etmektedir. Orta derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

41

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu
1st International Children’s Libraries Symposium

Türkiye’deki Halk ve Çocuk Kütüphanelerinde
Çocuklara Yönelik Yaratıcı Bilgi Hizmetleri: Örnekler ve
Öneriler / Creative Information Services for Children
in Public and Children’s Libraries in Turkey: Examples
and Offers
Ahmet Altay

Öğr. Gör.Dr., Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye, ahmetaltay57@hotmail.com / Dr. (Lecturer),
Bartın University, Bartın, Türkiye
Öz
Literatürde çok farklı şekillerde tanımlanmış olmasına rağmen yaratıcılığı en genel anlamıyla hayatın her alanında yeni, orijinal,
faydalı fikir ve ürünlerin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi ve uygulanması süreci olarak ifade etmek mümkündür. Yaratıcılık,
insanlar ve toplumlar için tarihin her döneminde büyük önem taşımıştır. Geçmişten günümüze insanoğlunun sosyal, ekonomik,
siyasal ve kültürel hayatındaki tüm büyük başarıların altında yaratıcı bir zekânın var olduğu açıktır. Bununla birlikte yaratıcılık
hiçbir dönemde içinde bulunduğumuz Bilgi Toplumu’nda olduğu kadar önemli olmamıştır. Teknolojinin baş döndürücü bir
şekilde ilerlediği, bilginin en değerli sermaye olarak görüldüğü ve bilgiyi işleyen, düzenleyen ve yaratıcı bir değere dönüştüren
beşeri sermayenin büyük önem kazandığı günümüz dünyasında örgütlerin yeni çağa ayak uydurabilmesinin yolu yaratıcılıktan
geçmektedir. Bilgi Çağı’nın örgütleri yaşanan hızlı değişimle ve öldürücü rekabetle baş edebilmek için yaratıcı insan kaynağına
ve yaratıcı hizmetlere yatırım yapmak zorundadır. Günümüz dünyasında yaratıcılık ticari örgütlerin yanı sıra eğitim ve kültür
kurumlarında da önemle izlenen bir süreç olarak görülmeye başlamıştır. Bu eğitim ve kültür kurumlarından birisi de halk ve
çocuk kütüphaneleridir.
Halk ve çocuk kütüphanelerinde yaratıcı hizmetlerin ön plana çıkmasında Bilgi Toplumu’na geçiş süreciyle değişen eğitim
paradigması, öğrenmeyi öğrenme yaklaşımının benimsenmesi, öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olarak
görülmesi gibi faktörler belirleyici bir rol oynamıştır. Ayrıca son yıllarda bilgisayar, internet, bilgi-iletişim teknolojilerinde
yaşanan gelişmeler de halk ve çocuk kütüphanelerinde çağın ruhuna uygun ve teknoloji tabanlı yaratıcı hizmetler geliştirmesini
kaçınılmaz hale getirmiştir. Halk kütüphanelerinin özellikle en önemli kullanıcı grupları olan, doğduğu andan itibaren “dijital
kültür”ün etkisi altında kalan, teknoloji ile büyüyen günümüz çocuklarına yönelik geliştirecekleri farklı ve yaratıcı hizmetler
son derece önemlidir. Çünkü halk kütüphanelerinin çocuklara yönelik gerçekleştirdiği her yaratıcı hizmet, etkinlik ve politika
aslında onların kendi geleceğine yaptığı yatırımdır. Eğer halk kütüphaneleri bugün ve gelecekte toplumsal konumlarını
korumak ve güçlendirmek istiyorlarsa bugünün çocukları, yarının yetişkinlerine geliştirdikleri yaratıcı hizmet ve politikalarla
okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak zorundadır. Halk kütüphanelerinin günümüz çocuklarına sunduğu her yaratıcı hizmet
geleceğin bilgi okuryazarı, analitik düşünebilen, sentez yapabilen, araştırıcı, girişimci, problem çözen, etkili iletişim kurabilen
ve katılımcı yetişkinlerinin yetişmesine yapılan bir katkıdır. Başka bir deyişle halk kütüphanelerinin geliştirdikleri yaratıcı
hizmetler bugünün ve geleceğin en stratejik sermayesi olan beşeri sermayenin yani nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine
yapılmış bir katkıdır. Bu katkı gelecekte hem halk kütüphanelerini hem de kütüphanenin içinde bulunduğu toplumu daha güçlü
kılacaktır.
Halk ve çocuk kütüphanelerinde çocuklara yönelik gerçekleştirilen yaratıcı bilgi hizmetlerinin ele alındığı bu çalışmada öncelikli
olarak “yaratıcılık” ve “halk kütüphaneleri” kavramları irdelenerek, halk ve çocuk kütüphanelerinde çocuklara yönelik sunulan
yaratıcı bilgi hizmetlerinin önemi üzerinde durulacaktır. Çalışmada ayrıca Türkiye’deki halk ve çocuk kütüphanelerinde çocuklara
yönelik gerçekleştirilen yaratıcı bilgi hizmetlerinden örnekler sunularak, bu kütüphanelerde uygulanabilecek yaratıcı etkinlik
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ve proje önerileri de geliştirilecektir. Çalışmanın, mevcut durumu tespit etmeye ve öneriler geliştirmeye yönelik olmasından
dolayı çalışmada betimleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen yaratıcı bilgi hizmetleri ile ilgili veriler Türkiye’deki
halk ve çocuk kütüphanelerinin web sayfaları ve sosyal medya hesapları taranarak elde edilmiştir. Çalışmanın özellikle halk ve
çocuk kütüphanelerinde çalışan yönetici ve kütüphaneciler için yaratıcı etkinlikler planlama ve geliştirme süreçlerinde faydalı
olacağı öngörülmektedir.
Abstract
Although it has been defined in various forms, creativity can be presented most broadly as the process of ascertaining
novel, original, beneficial ideas and products; development and application of them. Creativity has had an important place
for humans and societies in every era of the history. From past to the present, it is clear that there has been a creative
mind behind all huge successes in the mankind’s social, economic, political and cultural life. Furthermore, creativity has
never been as important as it is in Information Society which we are currently living in. In today’s world where technology
is developing at an unprecedented pace, information is seen as the most precious capital and human capital that processes,
organizes, and turns information into a creative value has gained a crucial importance, the way for the organizations to
keep up with the new era is through creativity. In order for the organizations of the Information Age to face with this swift
change and mortal rivalry, they are obliged to invest in creative human resources and creative services. In today’s world,
creativity has started to be seen as a process that is meticulously monitored in the fields of education and culture as well
as commercial organizations. One of these education and cultural institutions is public and children’s libraries.
In the process of creative services to come to the fore in public and children libraries, such factors as education paradigm
that changes with the process of transition to Information Age, adopting the approach of learning to learn, and seeing
learning as a lifelong process have played a decisive role. Also, recent developments in the areas of computer, internet,
and information-communication technologies have made it inevitable for public and children’s libraries to catch up with
the spirit of the era and to develop technology based creative services. Novel and creative services that public libraries
develop aiming at today’s children, who are the most important user group and under the direct effect of “digital culture”
from the birth and grow up with technology, are of utmost importance. That is simply because any service, activity and
policy for children that public libraries develop is actually an investment for their own future. If public libraries wish to
protect and fortify their social place today and in the future, they need to get today’s children and future adults adopt the
habit and pleasure of reading with the creative services and policies that they develop. Every service that public libraries
provide to today’s children is a contribution to bringing up participative generations that are information literate; that can
think analytically; that can make synthesis; that are explorer and entrepreneur; that solve problems and communicate
effectively. In other words, creative services that public libraries provide are contribution to the development of human
capital, or simply qualified human resources, which is the most strategic capital of today and future. This contribution will
make public libraries and the societies in which public libraries abide stronger.
In this study which handles creative information services carried out for children in public and children’s libraries, by
analyzing firstly the concepts of “creativity” and “public libraries”, the importance of creative information services
provided to children in public and children’s libraries will be emphasized. Also, in the study, by providing examples of
creative information services carried out for children in public and children’s libraries in Turkey, some offers will be made
as to creative activities and projects that can be applied in these libraries. Since the study is about defining the current
situation and making offers, survey methods have been used in the study. Data gained for the study have been prepared by
scanning the websites and social media accounts of the public and children’s libraries in Turkey. This study is expected to be
beneficial in the process of planning and development of creative activities especially for the administrators and librarians,
who work in public and children’s libraries,
Anahtar Sözcükler: Yaratıcılık; Yaratıcı Bilgi Hizmetleri; Halk Kütüphanesi; Çocuk Kütüphanesi; Türkiye
Keywords: Creativity; Creative information services; Public library; Children’s library; Information society; Turkey
1.Giriş
Yaratıcılık, insanlık tarihi boyunca her dönemde büyük önem taşımıştır. Geçmişten günümüze insanoğlunun sosyal, ekonomik
ve kültürel hayatındaki tüm gelişmelerin altında yaratıcı bir zekanın var olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Ancak şuda bir
gerçektir ki; yaratıcılık hiçbir dönemde içinde bulunduğumuz Bilgi Toplumu’nda olduğu kadar önemli olmamıştır. Teknolojinin
baş döndürücü bir şekilde ilerlediği, bilginin en değerli sermaye olarak görüldüğü ve bilgiyi işleyen, düzenleyen ve yaratıcı
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bir değere dönüştüren beşeri sermayenin büyük önem kazandığı günümüz dünyasında çağa ayak uydurabilmenin yolu hem
bireyler hem de örgütler için yaratıcılıktan geçmektedir.
Bilgi Toplumu’nda yaratıcılığı ön plana çıkaran önemli bir faktör de yaşanan hızlı dönüşüme bağlı olarak ortaya çıkan yıkıcı
rekabettir. Özellikle ticari işletmeler piyasadaki öldürücü rekabette geride kalmamak için hem çalışanlar boyutunda hem
de örgütsel boyutta yaratıcı olmak zorundadırlar. (Kanbur, 2015). Bununla birlikte günümüzde yaratıcılık, sadece ticari
örgütlerde değil, eğitim ve kültür kurumlarında da önemle izlenen bir süreç olarak görülmeye başlamıştır. Bu eğitim ve kültür
kurumlarından birisi de halk kütüphaneleridir.
Toplumsal kurumlar olan halk kütüphaneleri bir yönüyle içinde bulunduğu toplumda yaşanan değişimden etkilenen, diğer
yönüyle ise içinde bulunduğu toplumu etkileyen kurumlardır. Nitekim halk kütüphaneleri içinde bulunduğumuz Bilgi Toplumu’nu
hem etkileyen hem de Bilgi Toplumu’ndan etkilenen kurulumlar olmuşlardır. Bilgi Toplumu’na geçiş süreci halk kütüphanelerinin
temel hizmet ve unsurlarını derinden etkilemiştir. Halk kütüphaneleri bu süreçte temel hizmet ve unsurlarını yeniden gözden
geçirerek yeni stratejiler belirlemek zorunda kalmışlardır (Altay & Todorova, 2016). Bununla beraber Bilgi Toplumu’nda değişen
eğitim paradigması, öğrenmeyi öğrenme yaklaşımının benimsenmesi, öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olarak
görülmesi ile yaşam boyu öğrenme merkezleri olan halk kütüphaneleri yeni toplumu etkileme potansiyeline sahip kurumlar
olarak ön plana çıkmışlardır. Halk kütüphaneleri Bilgi Toplumu’nun insan modeli olan bilgi okuryazarı, analitik düşünebilen,
sentez yapabilen, araştırıcı, girişimci, problem çözen, etkili iletişim kurabilen ve katılımcı bireylerin yetişmesinde önemli rol ve
sorumluluklar üstlenmesi gereken kurumlar olmalıdırlar. Halk kütüphaneleri Bilgi Toplumu’ndaki bu rol ve sorumluluklarını yine
Bilgi Toplumu’nun etkili kavramlarından birisi olan “yaratıcı” yöntem ve hizmetlerle yerine getirebilecektir. (Alaca, 2017).
2.Yaratıcılık: Tanım ve Özellikler
Yaratıcılık kavramı literatürde genellikle benzer şekillerde tanımlanmıştır. Örneğin Yaratıcılık konusunda önemli çalışmaların
sahibi olan Torrance (1974’den aktaran; Aslan, 2001), yaratıcılığı: “Sorunlara, yetersizliklere, bilgi eksikliğine mevcut
olmayan elemanlara, uyumsuzluklara karşı duyarlı olma, güçlükleri belirleme, çözümler arama tahminler yapma ve eksikliklerle
ilgili olarak hipotezler kurma ya da hipotezleri değiştirme çözüm yollarından birini seçme ve deneme, yeniden deneme, daha
sonra da sonuçları ortaya koyma” diye tanımlamaktadır. Luthans’a göre ise (2011) yaratıcılık, karar verme ve problem
çözmede yeni bir araç ve sıra dışı yaklaşımlar formüle etme yeteneğidir. Bu açıdan bakıldığında yaratıcılık aslında, çevremizi
ve kendimizi değiştirme eylemidir. (Balay, 2010) Yaratıcılık, olmayan bir şeyi var etmek değildir (Ahlin vd., 2013). Zaten
var olan nesne ve kavramlar arasında, yeni, işe yarar, kullanılabilir, daha önce düşünülmemiş ilişkiler kurmaktır. (Okakın ve
Ayvacıoğlu, 2014) başka bir deyişle yaratıcılık; değişik materyaller kullanarak, sınırsız kullanım alanlarını hayal ederek, eksik
öğeleri sezip bu boşluğu doldurmak amacıyla her türlü değişikliği yeniden deneyerek fantezilerle dolu somut ya da soyut
ürünler meydana getirebilmektir (Yıldız & Şener, 2007). Yaratıcılık ile ilgili yapılan tanımlarda genellikle “yenilik”, “farklılık” ve
“faydalılık” kavramlarına işaret edildiği göze çapmaktadır. Buradan hareketle yaratıcılığı hayatın her alanında yeni, orjinal ve
faydalı fikir ve ürünlerin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi ve uygulanması süreci olarak ifade edebiliriz.
Burada “yaratıcılık” ve “yenilikçilik” kavramları arasındaki ilişkiye değinmek yararlı olacaktır. Kaynaklara bakıldığında “yaratıcılık”
ve “yenilikçik” kavramlarının sıklıkla birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir. Yaratıcılık ve yenilikçilik kavramlarının anlam
olarak birbirine çok yakın iki kavram olması bunun en önemli nedenidir. Ancak literatür incelendiğinde iki kavram arasında
küçük farklılıklar göze çarpmaktadır. Yaratıcılık kavramı bireysel boyutu daha fazla olan ancak örgütsel boyutta yansımaları
olan durumları ifade etmek için kullanılmaktadır (Haşit, 2003). Ayrıca yaratıcılık için sürdürülebilir olmak bir şart değildir.
Yenilikçilik ise örgütsel boyutu daha fazla olan ve sürdürülebilir durumlar için kullanılan bir kavramdır. Yaratıcılığın yenilikçi
örgüt yapısının temelini oluşturduğunu (Cerne Nerstad, Dysvik & Skerlavaj, 2014) söylemek mümkündür. Başka bir ifade
ile örgüt içindeki bireysel yaratıcılık, örgütsel yenilikçiliği teşvik etmek için önemli bir unsurdur (Diliello, Houghton & Dawley,
2011). Yaratıcılık, yeniliği başarılı olarak uygulamanın başlangıç noktasıdır ve örgütsel açılardan yeni düşünce sistemleri ile
birlikte örgütü ilgilendiren konularda somut çıktılar geliştirilmesi ve üretilmesini sağlar. Bu açılardan yaratıcılık, örgütsel
performansı arttıracak yönetim sistemlerinin geliştirilmesinde son derece önemli bir rol oynar (Coade, 2002).
Samen (2008), çeşitli kaynaklardan yararlanarak, yaratıcılığın özelliklerini şu şekilde sıralamaktadır:
•
Yaratıcılık; ilktir ve yenidir. Daha önce yapılmamış olanı ortaya çıkarır.
•
Hayal gücü ve sezginin kullanılması ile ortaya çıkar.
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•
Daha önce var olanın aldığı son şekildir. Var olana artı değer katar.
•
Merak ve sorgulama ile ortaya çıkar. Sürekli sorgulayan ve meraklı bir kafa, yaratıcılık için olmazsa olmaz bir şarttır.
•
Zorunluluktur. Bilgi Çağı’nda yaşanan hızlı dönüşüm, insanları ve örgütleri yaratıcı olmaya zorlamaktadır.
•
Ihtiyaçtır. Mevcut çözüm önerileri sorunları çözmede yetersiz kaldığında yaratıcı fikirlere ihtiyaç duyulur.
•
Her insanda yaratıcı bir potansiyel vardır. Bu potansiyel geliştirilebilir. Tabi köreltilebilir de…
•
Düşüncenin özgürce ifade edilebildiği, şeffaf ve demokratik bir çalışma ortamı ister.
•
Yaratıcılığın dört boyutu vardır. Bu boyutlar; akıcılık, esneklik, özgünlük ve ayrıntılamadır.
•
Yaratıcılık bir takım süreçlerden oluşur. Bu süreçler: ihtiyacın belirlenmesi, eldeki bilgilerin gözden geçirilmesi,
bilginin sindirilmesi, parıltının sezilmesi, ortaya çıkanların değerlendirilmesidir.
Yukarıdaki özelliklerden hareketle yaratıcılığın artık örgütsel hayatın vazgeçilemez bir unsuru olduğunu söylemek mümkündür.
Baş döndürücü bir değişimin ve öldürücü bir rekabetin var olduğu günümüz dünyasında yeni, farklı ve etkili yöntem, hizmet
ve politikaların geliştirilmesinde örgütteki “yaratıcı” potansiyelin hayati önemi vardır. Her alanda rekabetin arttığı, kaynak
kıtlığının çok önemli boyutlarda olduğu, nitelikli iş gücü ve donanım maliyetlerinin sürekli olarak arttığı günümüz iş yaşamında
daha verimli ve etkin iş yöntemlerine yol açan her yaratıcı eylem örgütün varlığını ve başarısını sürdürmede çok etkili bir rol
oynar (Altay, Todorova & Dursun, 2013).
Bilgi Toplumu’na geçiş süreciyle birlikte küresel rekabet, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, yaratıcılığın önemini
arttırmıştır. Günümüzde örgütler müşterilerine farklılıklar ve değer yaratmak için yaratıcı bir bakış açısına sahip olmak
zorundadırlar (Karcıoğlu & Kaygın, 2013). Yaratıcılık artık örgütler için küresel pazarlarda uzun süreli hayatta kalma ve
rekabet etmenin en etkili yoludur (Shoghi, Asgarani & Ashnagohar, 2013; Yu & Frenkel, 2013’den aktaran; Kanbur, 2015).
Yaratıcı bakış açısı kazanan örgütler sorun ya da fırsatları önceden görebilir ve duruma göre daha esnek hareket edebilirler.
Başka bir ifade ile sürekli değişen koşullara ve yeniliklere karşı yaratıcı potansiyeli yüksek olan bireyleri işe alan, çalışanlarını
yaratıcı olmaları konusunda teşvik eden ve destekleyen örgütler Bilgi Toplumu’nun öncü ve güçlü işletmeleri olacaktır. Çünkü
Bilgi Toplumu’nun en büyük zenginliği “yaratıcı zeka”dır. Bu süreçte yeni toplumun yaratıcı zekalarının yetişmesine önemli
katkılar sağlaması beklenen halk kütüphanelerinin de yaratıcı bir örgütsel yapıya doğru evrilmeleri kaçınılmazdır.
3.Yaratıcılık ve Halk Kütüphaneleri
Bilgi toplumunda bilginin en değerli kaynak olması nedeniyle yeni toplumda söz sahibi olmak isteyen ülkeler en büyük yatırımlarını
bilginin “yaratıcısı” olan insan sermayesine yapmaktadırlar. Bu bağlamda günümüzde “yaratıcı zekaları” yetiştiren ve
destekleyen eğitim ve kültür kurumlarının çok stratejik bir konuma sahip olduklarını söylemek mümkündür. Bilgi Toplumu’nun
“yaratıcı insan” modelini yetiştirmekte stratejik konumda olan eğitim ve kültür kurumlarından birisi de şüphesiz halk ve çocuk
kütüphaneleridir. Yediden yetmişe her yaştan ve her gruptan insanın yaşam boyu öğrenme sürecine katkı sağlayan, onların
entelektüel gelişimlerine destek olan halk kütüphaneleri, Bilgi Toplumu’nun gereksinim duyduğu -bilgi okuryazarı, yaşanan hızlı
dönüşüme çok çabuk adapte olabilen, katılımcı ve domokrat- insan modelinin yetiştirilmesinde önemli rol ve sorumluluklara
sahiptir. Halk kütüphaneleri bu rol ve sorumluluklarını yerine getirirken önce kendileri yaşanan değişime adapte olmalıdırlar.
Bu kütüphaneler, toplumun hızla değişen taleplerine ayak uydurmak için bilgi toplumunun şartlarına uygun olarak kendi unsur
ve hizmetlerini gözden geçirerek, yenilenmek zorundadır (Altay, 2017).
Halk kütüphanelerinin değişen şartlara ve kullanıcı beklentilerine cevap verebilmesi ancak yaratıcı fikir ve hizmetler ile
mümkündür. Halk kütüphaneleri açısından yaratıcılığı, bu kütüphanelerde başta kütüphane yöneticileri ve kütüphaneciler
olmak üzere tüm çalışanlar tarafından kütüphanelerindeki tüm hizmet (kullanıcı hizmetleri, yönetsel hizmetler ve teknik
hizmetler) ve unsurlara (Bina, derme, kullanıcı, personel ve bütçe) yönelik geliştirilen orjinal, farklı ve yararlı ürün, hizmet,
süreç ve politikalar olarak tanımlamak mümkündür. Başka bir deyişle yaratıcı bir halk kütüphanesi orjinal, farklı ve yararlı
ürünler, süreçler, hizmetler ve ilişkiler geliştiren ve bunları kurumlarını daha etkin kılacak şekilde sentezleyen ve birleştiren
kütüphanelerdir. Halk kütüphanelerinin geliştirdikleri yaratıcı hizmet ve politikalar, onların bilgi toplumundaki kurumsal varlıkları
ve konumları açısından da büyük önem taşımaktadır. Hem bireysel hem de örgütsel boyutta yaratıcılık, halk kütüphanelerinin
yenilikçi ve farklı hizmetler geliştirmesi ve içinde bulunduğu topluma yön veren öncü bir örgüt olabilmesi için son derece
önemli olan stratejik bir özelliktir. Halk kütüphanelerinde yaratıcı düşüncenin yerleşebilmesinin en temel koşullarından birisi
yaratıcı bir yönetimin ve yaratıcılığı destekleyen bir örgütsel atmosferinin olmasıdır. Örgütsel atmosferin oluşturulması
da büyük ölçüde yönetime bağlı olduğu için kütüphanelerde yaratıcılığın geliştirilmesinde kütüphane yöneticilerine büyük
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sorumluluklar düşmektedir. Bununla birlikte halk kütüphanelerinde yaratıcı potansiyelin geliştirilmesi başta kütüphaneciler
olmak üzere bütün kütüphane çalışanlarının yaratıcı yeteneklerini kullanmalarına bağlıdır (Bayter, 2012; Bayter, 2016).
Yaratıcılığın ve yaratıcı faaliyetlerin halk kütüphanelerine sağlayacağı yararlı sonuçları şu şekilde sıralamak mümkündür:
•
Halk kütüphaneleri yaşanan hızlı değişime daha kolay ayak uydurabilirler,
•
Kullanıcılara yönelik özel hizmetlerde öncelik sağlayabilirler,
•
Yaratıcı faaliyetler sonucu ortaya çıkan yeni hizmet ve alanlarla ilgili öncü sıfatı ile standartlar oluşturabilirler,
•
Toplumdaki tanınırlıkları ve farkındalıkları artar
•
Hem kullanıcıların memnuniyetini arttırırlar hem de çalışanların örgütsel bağlılıklarını güçlendirirler.
Halk Kütüphaneleri, yaşam boyu öğrenim kapsamında, kullanıcı hizmetlerini güncel, farklı, etkili ve geleceğe yönelik
tasarlayabildikleri takdirde Bilgi Toplumu’ndaki önemli rollerini sürdürebileceklerdir. Halk kütüphanelerinin geliştirdikleri bir
ya da bir kaç yaratıcı etkinlik ve hizmetle sürekli değişen beklenti ve ihtiyaçları karşılanamayacakları açıktır. Yaratıcı etkinlik
ve hizmetlerde süreklilik ve sürdürebilirlik bu anlamda çağa ayak uydurabilmek için önem taşımaktadır. Yaratıcı etkinliklerin
halk kütüphaneleri açısından marka değeri yaratacak bir etkisinin olduğu da göz ardı edilmemelidir. Marka değeri yaratmak
kütüphanelerin hizmet geliştirme ve kullanıcıya değer verme konularında güvenilirliğini ve gerek paydaşlar gerekse benzer
kurumlar arasındaki ününü artırmasında oldukça önemlidir. Bir halk kütüphanesinin marka haline gelmesi, hem hizmetlerinin
kalitesinin artmasını hem de o kütüphanenin güçlü bir duruş sergilemesini kolaylaştıracaktır (Alaca & Yılmaz, 2017).
4.Halk ve Çocuk Kütüphanelerinde Çocuklara Yönelik Yaratıcı Hizmetler
Hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese ücretsiz kültür ve eğitim hizmeti sunan toplumsal kuruluşlar olan halk kütüphaneleri, her
yaştan insana eğitim ve kültür hizmeti sunmakla yükümlü kurumlardır. Ancak halk kütüphaneleri açısından en çok önemsenmesi
gereken kullanıcı grubu ise çocuklardır. Zira halk kütüphanelerinin çocuklara yönelik gerçekleştirdikleri hizmetler, onların hem
bugüne hem de geleceğe yaptıkları yatırımlardır. Çocuklara yönelik halk kütüphanesi hizmetleri halk kütüphaneleri içerisinde
oluşturulan çocuk bölümlerinde ya da müstakil olarak kurulmuş Çocuk kütüphanelerinde verilmektedir. İster bağımsız bir
çocuk kütüphanesi olsun isterse bir halk kütüphanesi bünyesinde oluşturulmuş bir çocuk bölümü olsun her iki hizmette
halk kütüphanesi hizmetlerinin bir parçasıdır, halk kütüphanesi hizmetlerinden bağımsız düşünülemez. Başka bir deyişle
müstakil olarak kurulmuş çocuk kütüphaneleri de aslında çocuklara özel halk kütüphanesi hizmeti veren kütüphanelerdir.
Çocuk kütüphaneleri de Halk kütüphanesi bünyesinde oluşturulmuş çocuk bölümleri de özünde aynı amaca hizmet etmektedir
(Yılmaz, 2011). Bu amaçlar:
•
Çocuklarda olumlu kişilik oluşturma ve geliştirmeye katkı sağlamak,
•
Onların konuşma gelişimleri ve dil becerilerini geliştirmelerini desteklemek,
•
Onlara bilgiye erişim becerisi kazandırmak,
•
Basılı ve elektronik kaynakları en iyi biçimde kullanabilmelerini öğretmek,
•
Okumanın zevk ve gücünü keşfetmelerine olanak sağlamaktır.
Literatürdeki birçok kaynakta halk kütüphanelerinin çocuklar ve gençlere yönelik misyon ve amaçlarına işaret eden ifadeler
bulunmaktadır. Halk kütüphaneleri alanında önemli kaynaklarından birisi olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu
(UNESCO) tarafından en son 1994 yılında yayınlanan Halk Kütüphanesi Bildirgesi’nde halk kütüphaneleri “Küçük yaştan
başlayarak çocuklarda okuma alışkanlığı yaratma ve bunu güçlendirmek” sorumluluğunda olan kurumlar olarak tanımlanmıştır.
Ayrıca bildirge de halk kütüphanelerinin “Çocuk ve gençlerin imgelem ve yaratıcılığını teşvik etmek” ve “Tüm yaş grupları için
edebi etkinlik ve programları destekleme ve bunlara katılma ve gerekirse bu tür etkinlikleri başlatmak” gibi görevlerine vurgu
yapılmıştır (IFLA/UNESCO, 1994). Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonu (IFLA) ve UNESCO’nun
Halk Kütüphanesi Hizmetleri: Gelişim için İlkeler (2007) adlı yayınında de halk kütüphanelerinin çocuklara verdiği hizmetler
“Halk kütüphaneleri geniş bir dizi materyal ve etkinlik sağlayarak çocuklara okuma zevkini, bilgiyi ve hayal gücü ürünlerini
keşfetme heyecanını deneyimleme fırsatı sağlar. Çocuklara ve ebeveynlere bir kütüphaneden en iyi nasıl yararlanacakları ve
basılı ve elektronik kaynakları kullanma becerilerini nasıl geliştirecekleri öğretilmelidir.” biçiminde açıklanmıştır.
Yukarıdaki ifadelerden çocukların halk kütüphaneleri için ne kadar önemli bir kullanıcı grubu olduğu açıkça anlaşılmaktadır.
Bununla birlikte halk kütüphaneleri için çocuklar ne kadar önemliyse çocuklar için de halk kütüphaneleri en az o kadar
önemlidir. Çünkü (Cevher, 2015):
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•
Çocuklar için halk kütüphaneleri yaşamları boyunca sürdürecekleri kütüphane kullanma alışkanlığının yaratılmasında
ilk aşama olmaktadır.
•
Halk kütüphaneleri okuma zevkinin başlamasını sağlayan, çocuğu kitapla bir okuma atmosferi içinde belki de ilk kez
buluşturan kurumlardır.
•
Halk kütüphaneleri, çocuğun hayal gücünü ve diğer yaratıcı güçlerini geliştiren kurumlardır.
•
Halk kütüphaneleri, çocuğun bilgiyle ilişkisinin, bilgiye erişme becerisinin temellerini atan kurumlardır.
•
Halk kütüphaneleri, çocuğun boş zamanlarını olumlu biçimde geçirmesini sağlayan kurumlardır.
•
Halk kütüphaneleri, çocuğa okuma zevki kazandırarak, onun dil gelişimine katkıda bulunan kurumlardır.
•
Halk kütüphaneleri, okuma alışkanlığı aracılığıyla çocuğun kişilik gelişimine destek olan kurumlardır.
Halk kütüphanelerinin hedef grupları olan çocuklara yönelik sundukları yaratıcı hizmetler, geleceğin okuyan ve kütüphaneleri
kullanan toplumunun yetiştirilmesi açısından büyük anlam taşımaktadır (Terrile, 2009). Bu nedenle halk kütüphaneleri
yaratıcı hizmet ve etkinliler planlarken son derece dikkatli ve stratejik hareket etmelidir. Günümüzde halk kütüphaneleri
çocuklara yönelik geliştirdikleri yaratıcı hizmetlerde içinde bulunduğumuz çağın şartlarını göz önüne almak zorundadır. Ayrıca
bu süreçte halk kütüphanelerinin hedef kitlesini iyi tanıması da son derece önemlidir. Halk kütüphaneleri kullanıcıları ya
da potansiyel kullanıcısı olacak çocukların özellik, gereksinim ve ilgilerini bilmezse onlara yönelik etkili hizmet ve politika
üretemez. Bu bağlamda halk kütüphanelerinin doğduğundan beri bilgisayar ve enformasyon teknolojilerinin içinde olan ve
internet, bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital medya araçlarını kullanarak yetişen günümüz çocuklarına yönelik olarak sadece
geleneksel hizmet anlayışıyla koleksiyonunu sunarak cazip bir mekan olması beklenemez (Emanuel, 2013).
Halk kütüphanelerini kullanan günümüz çocukları kütüphanede (Bilgiç, Duman ve Seferoğlu, 2011; Arabacı ve Polat, 2013):
•
Çok hızlı şekilde bilgiye erişmek isterler.
•
Metin okumak yerine grafiklere göz atmak isterler
•
Bulduğu bilgiyi baştan sona doğrusal bir biçimde okumak yerine kapsül halinde rastgele okumak isterler.
•
Ciddi çalışmalar yaparak bilgiye erişmek ve öğrenmek yerine oyunlarla öğrenmek ve bilgiye erişmek isterler.
•
Birçok işi ve etkinliği aynı anda yapmak isterler.
•
Keşfederek öğrenmek isterler.
Halk kütüphaneleri çocukların yukarıda sıralanan isteklerini karşılayabilmek için geleneksel hizmetlerinin yanında pek çok
türde eğlence ve bilgi hizmetinin erişim noktası olan mekânlara dönüşmelidir. Çocuklar halk kütüphanelerini güzel zaman
geçirdikleri bir buluşma mekanı olarak görmelidirler. Başka bir deyişle Halk kütüphaneleri çocukların, okumanın keyfini ve bilgiyi
keşfetmenin heyecanını yaşadıkları yerler olmalıdır. Halk kütüphaneleri çocuklara verdiği hizmetleri bilgi ve iletişim teknolojileri
ile desteklemelidir. Örneğin halk kütüphanesinden kitap ödünç alan bir çocuk, okuduğu kitapla ilgili yorumlarını kütüphanenin
blog ya da web sayfasına yazabilmeli ya da kütüphanenin sosyal medya hesabında kitabı arkadaşlarıyla tartışabilmelidir.
Halk kütüphanelerinde çocuklara yönelik yaratıcı hizmetler geliştirilmesi sürecinde kütüphane çalışanlarına, özellikle de
kütüphanecilere büyük sorumluluklar düşmektedir. Çocuk kütüphanelerinde ya da halk kütüphanelerinin çocuk bölümünde
görev yapan kütüphane çalışanları ve kütüphaneciler çocuklara daha etkin hizmetler verebilmek ve çocuk psikolojisinden daha
iyi anlamak için eğitim formasyonu almalı ve mesleki toplantılara katılmalıdırlar. Çocukların ilgisini çekecek popüler etkinlikler
gerçekleştirmelidirler. Aynı zamanda dünyada değişen ve gelişen mesleki olayları ve teknolojik gelişmeleri takip etmeleri
gerekmektedir. Yaratıcı etkinliklerinde interneti, sosyal medyayı, teknolojik ve dijital araçları, elektronik ve görsel kaynakları
daha çok tercih etme konusunda cesaretli olmalıdırlar. Çocuklara yönelik yapılacak yaratıcı etkinliklerin sınırı Kütüphane
yöneticileri ve kütüphanecilerin yaratıcılığı ile sınırlıdır. Başka bir deyişle Kütüphane yöneticisi ve kütüphaneciler ne kadar
yaratıcı olurlarsa çocuklara yönelik düzenlenen etkinlik ve çalışmalar o kadar renkli, ilginç ve çekici olacaktır. Örneğin halk
kütüphanelerinde çocuklar için gerçekleştirilen kitap tanıtımı, ebeveyn ve öğretmen toplantıları, tatil programları, okul ve sınıf
ziyaretleri, kitap saatleri, okuma grupları ve kitap tartışma grupları, yaratıcı drama ve tiyatro, yarışma ve kurslar, konferans,
panel ve seminerler, eğitici oyunlar vb. geleneksel etkinlikler kütüphane çalışanlarının yaratıcı dokunuşları ile kullanıcılar için
daha cazip hale getirilebilir. Ayrıca bu etkinlikler bilgi teknolojileri ile desteklenerek çok farklı boyutlara taşınabilir. Halk
kütüphaneleri özellikle çocuklara yönelik hizmetlerinde geleneksel yaklaşımların yerine kullanıcı gereksinimlerini esas alan,
esnek, yaratıcı ve çağın ruhuna uygun stratejiler geliştirmelidir.
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5.Türkiye’de Durum
Günümüzde Türkiye’de halk kütüphanesi hizmeti veren kütüphanelerin büyük bir çoğunluğu Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmetlerini sürdürmektedir. Bu kütüphanelerin hizmetleri
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından planlanmakta; bu hizmet için gerekli finansman, personel, derme,
bina yine aynı birim tarafından sağlanmakta; strateji, standartlar, yasal yapı, denetim, yeni hizmet alanları oluşturma gibi
etkinlikler de büyük ölçüde merkezi olarak gerçekleştirilmektedir (Yılmaz, 2005; Karadeniz, 2012). Başka bir deyişle Kültür
ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Türkiye’deki halk kütüphanelerine yön ve strateji veren en üst
makamdır. Çalışmanın bu bölümünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak
hizmet veren halk ve çocuk kütüphanelerinde çocuklara yönelik sunulan yaratıcı hizmetlerden örnekler sunulacaktır.
Halk kütüphanelerinde gerçekleştirilen yaratıcı etkinlik ve hizmetlere değinmeden önce Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler
ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından son yıllarda gerçekleştirilen ve halk kütüphanelerindeki yaratıcı etkinlikleri destekleyen
ve teşvik eden bazı etkinliklere değinmek konumuz açısından yararlı olacaktır. Bu kapsamda ilk bahsedeceğimiz etkinlik 20062017 tarihleri arasında Türk Kütüphaneciler Derneği, Goethe Enstitüsü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ile gerçekleştirilen Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerlerleri’dir. Halk Kütüphaneleri
Bölge Seminerleri 11 yıllık süreçte ülkemizin yirmi beş kez farklı yerinde ve farklı içeriklerle gerçekleştirilmiştir. Seminerler
kapsamında halk kütüphanesi çalışanlarına birçok farklı alanda eğitimler verilmiştir. Bunun dışında özellikle son bir kaç yıldır
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından halk kütüphanesi çalışanlarına yönelik olarak gerçekleştirilen etkinlik ve
programlar da personelin yaratıcı potansiyelini geliştirilmesi adına son derece dikkat çekicidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve
Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle ilk olarak 2016 yılında Ankara’da gerçekleştirilen “Gönüllülük ve Gönüllü Yönetim Sistemi
Eğitimi” ile “Kütüphanelerde Kültürel Etkinlikler ve Halkla İlişkiler” konularındaki eğitim semineri ve 2017 yılı içerisinde Türkiye
genelinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı halk kütüphanelerinde göreve yeni başlayan 250 personelin mesleki gelişimlerini
desteklemek amacıyla organize edilen hizmet içi eğitim programları bu etkinliklerdendir. Yapılan etkinliklerde kütüphanecilere
halk kütüphanelerinde iletişim ve halkla ilişkiler, gönüllülük ve gönüllü yönetimi, kütüphane yönetimi, çocuk kütüphaneleri,
dezavantajlı gruplara yönelik kütüphane hizmetleri, bilgi ve teknoloji okuryazarlığı vb. konularda eğitimler verilmiştir. Ayrıca
genel müdürlük tarafından 16-18 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı ve 7-9 Aralık 2017
tarihleri arasında düzenlenen “Halk Kütüphanelerinde Mimari Uygulamalar Çalıştayı” Türkiye’deki halk kütüphanelerinde
bugün ve gelecekte yapılacak yaratıcı etkinlikleri olumlu yönde etkileyecek çalıştaylardır. Genel Müdürlük tarafından “Yeni
Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler” başlığı ile kutlanan 54. Kütüphane Haftası Programı’nda da çocuklara yönelik yeni
ve farklı hizmetlerle ilgili birçok etkinlik ve panel gerçekleştirilmiştir (www.kygm.gov.tr, 2018). Bu etkinlik ve çalışmaların
her biri Türkiye’deki halk kütüphanelerinde son yıllarda gerçekleştirilen yaratıcı hizmet ve etkinliklerde çok önemli katkılar
sağlamış ve gelecekte yapılacak yaratıcı hizmetlere de zemin hazırlamıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren pekçok halk kütüphanesinde
yaratıcı hizmet ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Aşağıda bu etkinlik ve hizmetlerden örnekler sunulmuştur. Çalışmada
kullanılan örnekler halk kütüphanelerinin web sayfaları ve sosyal medya hesaplarının taranmasıya elde edilmiştir:
•
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından çocukların yaz tatilinde halk
kütüphanelerini daha fazla kullanması amacıyla gerçekleştirilen “Kütüphane Yaz Programı” projesi kapsamında pilot uygulama
olarak belirlenen halk kütüphanelerinde 2-28 Temmuz 2018 tarihleri arasında KÜYAP’2018 başlığı ile çocuklara yönelik
olarak birçok yaratıcı etkinlik gerçekleştirilmiştir. Kütüphanelerde bu kapsamda dünya dillerinden masallar, aile sinema saati,
arttırılmış gerçeklik atölyesi, temel robotik eğitimi, nefes farkındalık semineri, böceklerle ekolojik eğitim, örgü kulübü, maske
/ şapka atölyeleri, diş taraması, bilgi okuryazarlığı semineri, kodlama eğitimi, sosyal medya eğitimi, e-spor semineri, ebru
atölyesi, oyuncak tamir atölyesi, halk oyunları, kampçılık eğitimi, kişisel gelişim eğitimleri, okuma grupları, kitap kulüpleri
vb. Pekçok farklı ve ilginç etkinlik organize edilmiştir. Bu projenin önümüzdeki yıllarda daha çok kütüphanede uygulanması
planlanmaktadır.
•
Adana İmamoğlu Remzi Oğuz Arık İlçe Halk Kütüphanesi çocukların yarışmacı olarak katıldığı “Masalını En Güzel Sen
Oyna” isimli bir yarışma düzenlemektedir.
•
Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi tarafından 6-16 yaş aralığındaki çocuklara yönelik “Sokakta Sanat Var”
isimli bir etkinlik düzenlenmektedir. Etkinlik kapsamında çocuklar kütüphane bahçesinde rehber eşliğinde yaratıcı sanat
çalışmaları yapmaktadır.
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•
Ankara Gölbaşı Hasan Celal Güzel İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından 0-48 yaş arası çocuklara eğitim
uzmanı rehberliğinde müzikli masal anlatımı etkinliği düzenlenmektedir.
•
Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi tarafından ritim oyunu ve müzik aletleri yapımı etkinlikleri düzenlenmektedir.
•
Antalya Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi tarafından yaylada yaşayan çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için,
Yaylada Kitap Okuma Projesi (YAYKOP) gerçekleştirilimiştir. Proje kapsamında yaz tatili döneminde yaylada yaşayan ve
okuyacak dergi ve gazete bulmakta zorlanan çocuklara 15 günlük periyotlarla gazete, dergi ve kitap götürülmektedir.
•
Aydın İl Halk Kütüphanesi’nde fleksagon yapımı etkinlikleri yapılmaktadır.
•
Balıkesir Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi tarafından çocuklar için resim ve ebru kursları düzenlenmektedir. Ayrıca
kütüphane tarafından 0-18 ay ve 19-36 yaş grubundaki okul öncesi çocuklar ve anneleri için “Annemle Oyun Oynuyorum
İngilizce Öğreniyorum” isimli bir etkinlik gerçekleştirilmektedir
•
Bartın Ulus İlçe Halk Kütüphanesi’nde çocuklara yönelik satranç ve işaret dili kursları düzenlenmektedir. Ayrıca
kütüphanede okul öncesi çocuklar için masal okuma etkinliği gerçekleştirilmektedir.
•
Bilecik İl Halk Kütüphanesi’nde “Eğlen Kütüphanede Öğren” başlıklı etkinlikler dizisi kapsamında çocuklara yönelik
kurs, oyun, seminer, masal saati vb. Birçok etkinlik düzenlenmektedir.
•
Bitlis İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hakan Yücel, bisikletiyle köy okullarını ziyaret etmekte ve bu okullarda okuyan
öğrencilere kitap hediye etmektedir. Yücel’in bu çalışmaları yerel ve ulusal basında da ses getirmektedir.
•
Çanakkale Gökçeada İlçe Halk Kütüphanesi İlçe Emniyet Müdürlüğü’yle işbirliği yaparak çocuklara periyodik aralıklarla
trafik eğitimleri vermektedir.
•
Çorum İl Halk Kütüphanesi çalışanları hastanelerin çocuk servisinde tedavi gören çocukları ziyaret etmekte ve
onlara kitap, boyama kitabı vb. hediyeler vermektedir.
•
Diyarbakır Esma Ocak Çocuk Kütüphanesi’nde kullanıcılarının ingilizce öğrenmesi için “İngilizce atölyesi” kurulmuştur.
Atölye kapsamında farklı ve yaratıcı yöntemlerle çocuklara ingilizce öğretilmektedir.
•
Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde organize edilen ve İlçe Halk Kütüphanesi’nin de paydaşlarından olduğu “Kütüphanede
Bir Gün” projesi kapsamında hergün belirlenen bir ilkokulun bir sınıfı öğrencilerini kütüphaneye götürmekte ve eğitim gününü
kütüphanede geçirmektedirler.
•
Giresun Çocuk Kütüphanesi’nde satranç kursu, eğitici kutu oyunları (tabu, scrabble, monopoly) oynama etkinlikleri,
tiyatro, drama ve bilgi yarışmaları gibi farklı etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
•
İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi kütüphanede anne ve çocuklar için yoga etkinliği düzenlemektedir. Kütüphanede
ayrıca programlama, psikodrama, işaret dili vb. Yaratıcı etkinlik ve kurslarda gerçekleştirilmektedir.
•
İzmir Bornova İlçe Halk Kütüphanesi “Yarıyıl tatilinde kitap okuyoruz!” sloganıyla sömestr tatilinde çocuklara ulaşmak
için Gezici Kütüphanesiyle parklarda hizmet vermektedir. Halk Kütüphanesi’nde ayrıca Bornova’yı tanıyalım, matematik
kodlama, kitap ve masal okumaları, yaratıcı drama, akıl oyunları vb. etkinlikler de düzenlenmektedir.
•
Kahramanmaraş Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi tarafından çocuklar için değerler eğitimi seminerleri
düzenlenmektedir. Kütüphanede ayrıca down sendromlu çocuklara yönelik 23 Nisan Şenliği yapılmıştır.
•
Kahramanmaraş Çocuk Kütüphanesi’nde satranç kursu, origami kursu, yaratıcı drama, masal saati vb. Etkinlikler
yapılmaktadır.
•
Karabük Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi’nde mülteci çocuklara kütüphane tanıtımı ve kitap okuma etkinliği
yapılmaktadır.
•
Karaman Karamanoğlu Mehmetbey İl Halk Kütüphanesi tarafından özel eğitim öğrencilerine kütüphane tanıtımı ve
oryantasyon uygulaması gerçekleştirilmektedir.
•
Kayseri 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi tarafından çocuklara yönelik olarak periyodik aralıklarla okuma ve sanat atölyesi
çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Çalışmaları kütüphanede çalışan gönüllüler organize etmektedir.
•
Kırklareli İl Halk Kütüphanesi tarafından çocuklar için periyodik aralıklarla Hacivat-Karagöz gölge oyunu gösterimi
yapılmaktadır.
•
Kilis Çocuk Kütüphanesi’nde Suriyeli mülteci çocuklar için “Yaz Eğitim ve Eğlence Kampı” düzenlenmektedir. Kamp
etkinlikleri kapsamında her çarşamba kütüphanede yapılan “Legolarla Türkçe Renkler” etkinliği ile çocuklara eğlenceli bir
yöntemle türkçe öğretilmeye çalışılmaktadır. Bunun dışında kütüphanede Suriyeli göçmen çocuklara yönelik olarak sinema
saati, kurs, seminer, yaratıcı drama vb. pekçok farklı ve yaratıcı etkinlikler de gerçekleştirilmektedir.
•
Konya Seydişehir İlçe Halk Kütüphanesi tarafından hem katılımcıları hem de izleyicileri çocuk olan “Maskeli Masal
Kahramanları Gösterisi” düzenlenmiştir.
•
Manisa İl Halk Kütüphanesi tarafından çocuklara kütüphaneyi tanıtmak amacıyla uygulamalı seramik yapım çalışmaları,
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“Çıtır Felsefe Seminerleri”, uygulamalı karikatür çalışmaları, yaratıcı drama vb. etkinlikler düzenlenmektedir.
•
Nevşehir Hacıbektaş İlçe Halk Kütüphanesi tarafından daha önce hiç sinemaya gitmemiş çocuklara beyaz perde
havasında film gösterimleri yapılmaktadır.
•
Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi tarafından 8-13 Yaş Çocuklarına yönelik Resim Yapma Etkinliği düzenlenmektedir.
•
Sivas Şems-i Sivasî İl Halk Kütüphanesi tarafından çocuklara yönelik tiyatro, resim boyama, kurs, yaratıcı drama vb.
Etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
•
Şanlıurfa İl Halk Kütüphanesi tarafından “Çocukların Gözüyle Kütüphane” başlıklı resim yarışması ve kütüphane temalı
bir şiir yarışması, düzenlenmektedir. Kütüphanede ayrıca çocukları kötü alışkanlıklardan korumak ve onlara kütüphaneleri
sevdirmek amacıyla çeşitli seminerler de düzenlenmektedir.
•
Tekirdağ Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi tarafından çocuklar için ücretsiz diş bakımı eğitimi ve diş taraması
yapılmıştır.
•
Trabzon İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından “Küçük Yazarlar” isimli bir proje yürütülmektedir. Proje
kapsamında çocuklar yazarlık konusunda teşvik edilmekte ve kütüphane tarafından yazarlarının tamamı çocuk olan bir gazete
çıkarılmaktadır.
Yukarıda sıralanan yaratıcı hizmet ve etkinlik örneklerini daha da arttırmak mümkündür. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren birçok halk ve çocuk kütüphanesinde orjinal, farklı
ve yaratıcı etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu etkinlikler ülkemizdeki halk kütüphanelerinin geleceği açısından umut
vericidir. Ancak etkinliklerin yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Halk kütüphaneleri yaratıcı etkinlik ve hizmetler için
daha çok zaman ve bütçe ayırmalı, çalışanlarını yaratıcı etkinlik ve hizmetler geliştirmeleri için teşvik ve motive etmelidirler.
6.Sonuç ve Öneriler
Türkiye’deki halk ve çocuk kütüphanelerinde gerçekleştirilen yaratıcı hizmet ve etkinliklerin incelendiği bu çalışmada ele alınan
örneklerden hareketle aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
•
Türkiye’deki halk ve çocuk kütüphanelerinde gerçekleştirilen yaratıcı faaliyetler gelecek açısından umut vericidir,
ancak yeterli değildir. Bu tür yaratıcı etkinlik ve hizmetlerin artması için halk ve çocuk kütüphaneleri daha çok gayret
göstermelidir.
•
Yaratıcı etkinlikler gerçekleştiren kütüphanelerin bulunduğu bölgedeki kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum
kurumları ve gönüllülerle etkin işbirlikleri yaptıkları görülmektedir.
•
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından son yıllarda yapılan çalışma ve
uygulamaların halk kütüphanesi çalışanlarının yaratıcı potansiyellerini geliştirdiği gözlenmektedir.
•
Son yıllarda yaratıcı çalışmalar alanında kütüphaneler arasında koordinasyon ve işbirlikleri de gözle görünür bir
oranda artmaktadır. Özellikle sanal platformlar üzerinde yapılan paylaşım ve işbirlikleri kütüphane çalışanlarını yaratıcı
çalışmalar yapma noktasında teşvik etmektedir.
Elde edilen sonuçlar çerçevesinde halk ve çocuk kütüphanelerinde yaratıcı faaliyetlerin arttırılması için aşağıdaki öneriler
gelişmiştir:
•
Halk kütüphanelerinde çalışan personelin yaratıcı potansiyellerini geliştirecek ve yaratıcı faaliyetleri teşvik edecek iş
ortamları hazırlanmalıdır. Bu konuda kütüphane yöneticilerine büyük sorumluluklar düşmektedir.
•
Kütüphane çalışanlarının yaratıcı hizmetler geliştirmelerini teşvik edecek, onları motive edecek panel, toplantı,
seminer, kurs. vb. etkinlikler daha çok gerçekleştirilmelidir.
•
Kütüphanelerde gerçekleştirilen yaratıcı ve yenilikçi hizmetler teknolojik gelişmelerin sağladığı zengin imkânlarla
desteklenmelidir.
•
Gerçekleştirilecek yaratıcı ve yenilikçi etkinliklerde diğer kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, dernekler ve
vakıflarla daha çok işbirliği olanakları aranmalıdır.
•
Yaratıcı faaliyetler gerçekleştiren çalışanlar bağlı bulundukları kütüphaneler ya da Kütüphaneler ve Yayımlar Genel
Müdürlüğü tarafından onure edilmeli, ödüllendirilmelidir.
•
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve ilgili sivil toplum kuruluşları işbirliği ile halk kütüphanelerinde
gerçekleştirilen yaratıcı ve yenilikçi hizmet ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlayacak; hatta bu alanda işbirliği ve koordinasyon
imkânı oluşturacak bir platform oluşturulmalıdır.
•
Oluşturulacak bu platform aracılığıyla her yıl “Halk Kütüphaneleri Buluşması” adı altında bir toplantı düzenlenmelidir.
Bu toplantılarda halk kütüphaneleri yaptıkları yaratıcı etkinlik ve hizmetleri diğer halk kütüphaneleri ile paylaşmalıdır. Toplantıda
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yapılan yaratıcı etkinlik ve hizmetler değerlendirilerek “yılın halk kütüphanesi”, “yılın kütüphanecisi” “yılın yaratıcı etkinlik ve
hizmeti” vb. başlıklar altında ödüller verilmelidir.
Son söz olarak; içinde bulunduğumuz Bilgi Toplumu’nda halk kütüphaneleri için yaratıcı hizmet ve etkinlikler daha önce hiç
olmadığı kadar önemli ve elzemdir. Halk kütüphaneleri, yeni çağın ruhuna uygun politikalar geliştirebilmek için çalışanlarını
yaratıcı ve farklı hizmetler geliştirmeleri için teşvik etmek zorundadır. Yaratıcılığa yatırım yapmayan halk kütüphanelerinin
kendilerini yenileme ve değişime uyum sağlayabilme yeteneklerini kaybedecekleri açıktır. Bilgi Toplumu’na geçiş sürecinde
Türkiye’deki halk kütüphanelerinin Bilgi Toplumu Türkiye’sindeki etkinlik ve güçlerini, gerçekleştirecekleri yaratıcı etkinlik ve
hizmetler belirleyecektir. Bu etkinlik ve hizmetler ülkemizdeki halk kütüphanelerinin geleceğini de büyük ölçüde etkileyecek ve
şekillendirecektir.
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Öz
Gerek müstakil binada hizmet veren çocuk kütüphaneleri gerekse halk kütüphanelerinin içinde yer alan çocuk bölümleri, çocuk
kullanıcılarının gelecek hayatlarındaki kendilerine faydası olacak bilgileri öğrenmeleri ve araştırma becerilerini artırmak için
kurulan önemli kurumlardır. Aynı zamanda bu alanları kullanan çocukların başarı seviyelerinin yükselmesine yardımcı olan bir
araçtır. Aynı anda çok sayıda kullanıcının bir arada bulunduğu çocuk kütüphanelerindeki güvenlik ve emniyetli yaklaşım vizyonu
olası yaşanacak kazaları da önleyecektir. Özellike çocukların kullanacağı mekanları ve içinde bulunduğu mobilya aksamının
çocukların güvenle kullanabileceği yaralanmalara neden olmayacak şekilde tasarlanması gereklidir (Olası devrilmelere karşı
mobilyaların sabitlenmesi ve düşebilecek nesneler için önlemler vb.). Kullanılacak tüm alanlar çocukların kullanımına uygun
ve ergonomik olmalı, olası çarpmaların engellenmesi amacıyla sivri köşeli masa ve sandalye kullanımı terkedilmelidir. Bu
mekanları küçük çocukların (5 yaşa kadar) ebeveyn refakatinde kullanmasının, diğer yaş gruplarında da sürekli gözetim
altında bulundurulmasına yönelik politikaların geliştirilmesi gereklidir. Bunlar kapalı devre TV sistemi, kütüphaneci ve
diğer eğitmenlerin gözetimi, sorumlulukları hatırlatan bilgilendirmeler, çocuklar için bilgilendirmeler (oryantasyon eğitimi
vb.), “Çocuk Koruma Yardım Hattı” gibi bir sistemin kurulması aktiviteler boyunca sağlanmalıdır. Güvenlik standartlarına
uygun kütüphane donanımlarının iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyumlu hale getirilmesi gereklidir. Özellikle yangın,
deprem gibi acil durum / afetlere yönelik önlemler titizlikle alınmalı, çocuk kütüphanesinin hızlı tahliyesine yönelik tedbirler
önceden alınmalıdır (tahliye ve acil durum ekiplerinin teşekkülü, acil toplanma noktasının belirlenmesi, acil çıkış kapıları ve
işaretlemeleri vb.). Çocuk Kütüphaneleri, çocukların kendilerini güvende hissedebilecekleri yerler olmalıdır. Toplum içindeki risk
gruplarından sayılan çocukların ve engellilerin olağanüstü bir durumda ebeveynlerine haber verilmesi amacıyla ilgili formlar
titizlikle doldurulup saklanmalıdır. Çocuk Kütüphaneleri de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na tabi işyerlerinden
sayıldığından, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken sağlık ve güvenlik şartlarının en optimum düzeye getirilmesi
gerekir. Bunun için çocuk kütüphanelerinden sorumlu idarecilerin kanun nezdinde yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu konularda
çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve tedbir faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır.
Çocuk kütüphanecileri de kütüphaneleri kullanan çocuk kullanıcılarına yönelik güvenlik kültürünün benimsetilmesi için
farkındalık çalışmaları yapmak için kurum içi ve kurum dışı tüm kaynakları kullanmaları ve tedbirleri almaları gerekir. Çocuk
kütüphaneleri bina ve eklentileri ile ekipmanlarının, araç ve gereçlerinin, sağlık ve güvenlik şartlarını sağlayacak şekilde
düzenli olarak periyodik kontrollerinin yapılması, risk değerlendirmelerinin ve acil durum planlama çalışmalarının yapılarak
gerekli kayıtların titizlikle tutulması gerekir. “Okul Kütüphaneleri Tabanlı Güvenlik ve Afet Eğitimi” programlarına ağırlık
verilmelidir. Bu faaliyetler için kütüphane içinde hem kullanıcılara hem de bölge halkının konu hakkında uyarılması için eğitimler
düzenlenmelidir. Çocuk kütüphanelerindeki çalışmalar iki aşamada değerlendirilebilir. Bunlar: Kütüphane içinde fiziki alınacak
önlemler, diğeri eğitim faaliyetleridir. Bu çalışmalardaki amaç kullanıcıların, çalışanların, dermenin, binanın ve ekipmanların
korunmasıdır. Çalışmada, kütüphane alanlarında çocukların güvenli bir şekilde bulunmalarını sağlayacak tedbirler üzerinde
durulmuş, çocuk kütüphanelerinde güvenlik ve acil durum kültürüne yönelik eğitimlerin önemi vurgulanmıştır.
Abstract
Both the Children’s libraries that serve detached buildings and the children’s departments in public libraries are important
institutions that are established to enhance the knowledge and research skills that children will have in their future lives.
It is also a tool that helps raise the success levels of children using these areas. At the same time, the vision of a safety
and security approach in children’s libraries, where many users are together, will also prevent possible accidents.
In particular, it is necessary to design the spaces to be used by the children and the furniture fittings in such a way
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that they do not cause injuries that children can safely use (fixing furniture against possible overturn and falling objects
precautions etc.). All areas to be used must be ergonomic and suitable for children’s use, and the use of pointed corner
tables and chairs should be abandoned in order to avoid possible negative impacts. It is necessary to develop policies to
keep these places under parental supervision by young children (up to 5 years of age) and to keep them under constant
surveillance with other age groups.
These should be ensured throughout the activities of a closed circuit TV system, librarians and other trainers’ supervision,
reminders of responsibilities, information for children (orientation training etc.), and a “Child Protection Helpline”. Library
equipment that meets safety standards must be made compatible with occupational health and safety standards. In
particular, precautions for emergency / disaster such as fire, earthquake should be taken carefully and precautions for
rapid evacuation of the children’s library should be taken in advance (evacuation and establishment of the emergency
respond teams, determination of the emergency meeting point, emergency exit doors and signs etc.).
Children’s Libraries should be places where children can feel safe. The relevant forms must be meticulously filled out and
kept in order to inform parents of the children and the disabled who are considered risk groups within the society in an
extraordinary situation. Since the Children’s Libraries are considered as the workplaces subject to the Law No. 6331 on
Occupational Health and Safety, the health and safety conditions that should be present in the workplace buildings and
their attachments must be brought to the optimum level. Administrators responsible for the children’s libraries have legal
obligations. In these matters, it should be ensured that training and precautionary activities for the awareness of the
employees are carried out quickly and effectively.
Children’s librarians need to use all internal and external resources and take precautions to conduct awareness-raising
activities in order to adopt safety culture for children users who use libraries. Periodic inspections of children’s libraries,
buildings and their attachments, equipment and tools should be carried out periodically to ensure health and safety
conditions, risk assessments and emergency planning applications should be carried out and the necessary records should
kept strictly. The emphasis should be on “School Libraries-Based Safety and Disaster Education” programs. For these
activities, trainings should be organized in the library for both the users and the people of the region to be warned about
the subject.
The work of children’s libraries can be evaluated in two stages. These are: physical measures to be taken in the library,
other educational activities. The purpose of these studies is to protect users, staff, collections, buildings and equipment.
In the study, it is emphasize that the measures will be taken to ensure that children are safely located in library areas, the
importance of safety and emergency culture training activities in children’s libraries.
Anahtar Sözcükler: Çocuk Kütüphaneleri Güvenliği; Bilgi ve Belge Yönetimi; Güvenlik Kültürü
Keywords: Children’s Libraries Safety; Information and Document Management; Safety Culture
1. Giriş
Çocuk kütüphanelerinde güvenli ortam yaklaşımları her geçen gün önemini artırmaktadır. Zira yoğun olarak kullanıcı kitlesine
açık olan bu mekanlarda olası bir acil durumda ya da günlük kullanım koşulları içinde kazalanma olaylarına rastlamak mümkün
olabilmektedir. Bazı çocuk kütüphanelerinde engelli çocuklar da bulunabilmektedir. Zaman zaman da refaketlerindeki
yetişkinler yaşlı bireyler olabilmektedir. Çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin risk grupları içerisinde sayıldığı ve bunların olası bir
acil durumda kırılgan toplum katmanlarını oluşturduğu bilinmektedir. Dolayısıyla çocuk kütüphaneleri mekanlarında (gerek
iç mekanlar gerekse dış mekanlarda) azami koruyucu önlemlerin alınması gereklidir. Bazı kütüphaneler engelli çocuklara da
kütüphane hizmetleri verdiğini vurgulamaktadır .
IFLA (Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu) çocuk kütüphaneleri için hazırladığı rehberde güvenli
kütüphane ilkeleri belirlemiştir: Çocukların kullandığı kütüphane binasının ve / veya çocuk bölümünün giriş kapıları kolay
açılabilir olmalıdır. Bina dışında bisikletler için güvenli park alanları sağlanmalıdır. Çocuk kütüphanesi güvenli bir yer olmalı;
herhangi bir kaza riskine karşı ör. merdivenlerle, rafların keskin kenarlarından kaçınılmalıdır. Personel, herkes için güvenli bir
ortam sağlamak için çocuk alanında bulunanlara karşı her an dikkatli olmalıdır (IFLA, 2003:6).
Manchester Metropolitan Üniversitesi’nin çocuk kütüphanesi bölümü için ebeveynlere şu uyarılar yapılmaktadır: “ Çocuklar
çalışma alanlarında çalışan diğer öğrencileri rahatsız edebilir ve kütüphanelerimizde merdivenler ve balkonların çocuklar için
olası risk oluşturan belirli özellikleri vardır. Bu nedenle çocukların kütüphanede bulunma mekanları belirli alanlarla sınırlıdır.
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Zorlukla karşılaşılması halinde kütüphane personeli, yardımcı olmak için elinden gelenin en iyisini yapar ve raflardan sizin için
istediğiniz malzemeleri almaktan mutluluk duyar. Siz ve çocuğunuz için güvenli ve güvenli bir ortam sağlamak için, kütüphanede
her zaman çocuğunuzu yakın gözetim ve denetim altında bulundurduğunuzdan, çalışma alanlarına götürmediğinizden ve
merdivenlerde dolaşmasına izin vermediğinizden emin olmanızı rica ederiz. Bu, araştırma yaparken veya bir PC’ye erişirken
çocukları da beraberinizde çalışma mekanlarına götürmemeyi de içerir. Bu şekilde uygun bir çalışma ortamı sağlayabilir ve
başkalarının rahatsız etmemiş oluruz” (www.libguides.mmu.ac.uk)
Sadece engelli çocuk kullanıcılar değil kütüphaneyi kullanan tüm kullanıcılar için gerekli önlemler alınmalıdır. Gerekli eğitimler
verilerek, sağlık ve güvenlik işaretleri konulmalıdır.
Çalışmada, çocuk kütüphalerinde kazalanma sonucu yaralanma ve ölümler ile maddi kayıpların önlenmesine yönelik sorunlar
ve çözüm önerileri vurgulanmıştır.
Çocuk kütüphaneleri de tüm diğer bilgi merkezleri gibi gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri alınmadığı takdirde bünyesinde
potansiyel tehlikeler ve bunlarla ilgili önlemler alınmadığı takdirde çeşitli riskler barındırır. Çalışmada çocuk kütüphanelerinde
“güvenli ortam yaklaşımı” vurgulanmış olup, bunun tüm çocuk kütüphanelerinde uygulanacak bir anlayış haline getirilmesi
amaçlanmıştır. Çalışmanın kapsamını çocuk kütüphanelerini kullanan bebek ve çocuklar, bunların ebeveyleri ve yasal bakıcıları
ile kütüphanedeki personeli oluşturmaktadır.Bir çocuk kütüphanesindeki potansiyeler tehlikelerin “tehlike avı” yöntemi
ile belirlenmesi yöntem olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmalar kütüphaneyi kullanan çocuklar ile de yapılabilir. Uzmanlık
gerektirmeyen bu uygulama yöntemi, kütüphaneciler tarafından da kolaylıkla uygulanabilir. Tespit edilen tehlikelere yönelik
can ve mal kaybı oluşturacak risk safhasına geçmeden önlemler tanımlanmalıdır.
2.Çocuk Kütüphanelerinde Önlemler:
Çocuk kütüphaneleri gibi bilgi merkezlerini kullanan insanlar için, afet / acil durumda yaralanma, sağlığın bozulması veya ölüm
ile sonuçlanabilecek yapısal riskler mevcut iken; kütüphaneler ve dermeleri sıcaklık, nem, ışık, toz gibi çevresel koşullardan
kaynaklanacak risklerden de etkilenmektedirler. Bu nedenle bina bütününde (okuma, depolama alanları) olan veya bina
çevresinden gelebilecek olan potansiyel tehlikelere karşı proaktif önlemlerin alınması gereklidir. Bu önlemlerin alınabilmesi
için kütüphane ve arşiv mekânlarındaki potansiyel tehlikelerin belirlendiği risk analizleri, ölçüm ve gözleme dayalı izleme,
sürekli gözden geçirme faaliyetleri ile düzenleyici ve önleyici kontrol tedbirlerinin tanımlanması gerekmektedir (Kuzucuoğlu
ve Ceylan, 2014:313).
Çocuk kütüphanelerinde “Okul Kütüphaneleri Tabanlı Güvenlik ve Afet Eğitimi” programlarına da ağırlık verilmelidir. Bu
faaliyetler için kütüphane içinde hem kullanıcılara hem de bölge halkının konu hakkında uyarılması için eğitimler düzenlenmelidir.
Çocuk kütüphanelerindeki çalışmalar iki aşamada değerlendirilebilir. Bunlar;
•
•

Kütüphane içinde fiziken alınacak önlemler,
Eğitim faaliyetleri

Bu çalışmalardaki amaç kullanıcıların, çalışanların, dermenin, binanın ve ekipmanların korunmasıdır. Southfield Halk
Kütüphanesi çocuklar için kabul edilemez davranışlar olarak aşağıdaki husuları belirlemiştir:
•
•
•
•
•
•

Koşmak, birbirini kovalamak.
Bağırmak, yüksek sesle konuşmak, Tartışmak ve argo dili kullanmak,
Birbirlerine kitap, dergi veya oyuncak atmak,
Etrafı rahatsız etmek
Yiyecek tüketmek,
Kütüphane tesislerinde vandalizm (www.southfieldlibrary.org)

Bebekler ve küçük çocuklar ve ebeveynleri ve bakıcıları, kütüphaneyi kullanmak için erişilebilir, davetkar, çekici, güvenli,
kendilerini zorlayıcı ve tehditkar olmayan bir yer olarak bulmalıdır. Ağır kapılar ya da merdiven basamakları gibi herhangi bir
engel olmadan erişim sağlanmalıdır.
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Şekil 1: Oslo Tarih Müzesi çocuk kütüphanesi kısmında
basamaksız erişim, kaydırmaz bantlar ve trabzan
uygulaması (A.Kuzucuoğlu Arşivi)
İdeal olarak, küçük çocuklar için kütüphane hizmetleri;
yaşlarına göre gelişim oyuncakları, çocuklara özel
hazırlanmış mobilyalar, temiz halılar ve yüzeyler,
uygun tuvaletler, sıhhi alanlar içeren bir bölgede
gerçekleştirilmelidir. Kütüphane binasının içinde ya da
yakın olan yerlerde uygun besleme (ebeveynler için
emzirme veya biberonla besleme alanları) ve bebek
bezi değiştirme tesisleri de düşünülmelidir.
Yetişkinler için de oturma gruplarının da iç mekanda mevcut olması beklenir. Sağlanan bu imkanlar sayesinde bebekler
ve küçük çocuklar ile ebeveynleri ve bakıcıları bölgedeki diğer ailelerle etkileşim içine girer. Kütüphanenin küçük çocuklar
tarafından güvenli bir şekilde kullanılması önemlidir. Kütüphanenin güvenlik kontrolünü yapmak ve olası tehlikeleri en aza
indirmek için harekete geçirecek uygulamalar yapılmalıdır. Mobilya ve raflardaki keskin kenarlar ile elektrik prizleri korunaklı
olmalıdır.

a
b
Şekil 2: Oslo Tarih Müzesi çocuk kütüphanesi çalışma masalarında korunaklı elektrik prizleri (A.Kuzucuoğlu Arşivi).
Oyuncak sağlayan kütüphaneler, çocukların kullanması için temiz ve güvenli olmalarını sağlamalıdır. İyi bir aydınlatma ve
renklerin net bir kontrastı, bir çocuğun veya ebeveyninin ortamı algılamasını ve kütüphanede kendilerini yönlendirmesini
kolaylaştırır (IFLA, Bebekler ve küçük çocuklara Kütüphane Hizmetleri için Rehber-2006)
3.Çocuk Kütüphaneleri İçin Tehlike Avi Uygulamasi:
Çalışma, İstanbul’da halk kütüphaneleri bünyesinde hizmet veren bazı çocuk kütüphanelerinde yapılmıştır. Çalışmada
uygulanan yöntem ile fotoğrafı çekilen alandaki çocuk kullanıcıları tehdit eden potansiyel güvenlik tehlikeleri belirlenmeye
çalışılmıştır.
Buna göre ilk fotoğrafta elde edilen tespitler şu şekilde sıralanabilir:
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Şekil 3: Çocuk kütüphanesi iç mekan tehlike avı
1- Sivri köşeli mobilyalar: Bu tür tasarımlar yerine yuvarlak masalar ya da köşeleri yuvarlatılmış masalar tercih edilmelidir.
2-Dolaplar: Dolapların sabitlenmesi sağlanmalıdır
3-Pencereler: Alternatif acil çıkış olarak gerekli tasarımlar yapılmalıdır
4-Asma tavanlar: Tavan ve iklimlendirme cihazlarının periyodik bakımları yapılmalıdır.

Şekil 4: Çocuk kütüphanesi iç mekan tehlike avı
Şekil 4’ün incelenmesiyle elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir:
1-Yangın söndürme cihazları: Cihazların yangınla müdahale tipine göre seçilmesi ve kapasitelerinin artırılarak, periyodik
kontrollerinin sağlanması,
2-3-Düşebilecek malzemeler: Askı, hoporlör, saksı gibi üst raflara konulmuş nesnelerin sabitlenmesi ya da kaldırılması
gereklidir. Bunların olası bir acil durumda düşerek acil tahliye yollarını kapatması beklenir.
4-Yangınla mücadele ekipmanları: Sprinkler sistem ya da yangın algılayıcı ve alarm sistemlerinin periyodik kontrolünün
sağlanması gereklidir.
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Şekil 5: Çocuk kütüphanesi iç mekan tehlike avı
Şekil 5’in incelenmesiyle elde edilen bulgular aşağıda
verilmiştir:
1-Raflardaki kitaplar: En ağır kitaplar en aşağı raflara
konulmalıdır. Bu kullanıcının kitapları alırken kazalanmasını da
önleyecektir. Ayrıca raflar çocuk kullanıcılarının erişebileceği
yükseklikte olmalıdır.
2-Duvarlara asılan nesneler: Bunların ağır malzemeler
olmamasına dikkat edilmelidir.
3-Pencereler: Alçak pencerelere bariyer konulmalı, olası
bir kırılmaya karşı tüm pencere camları film ile kaplanmalıdır.
4-Zemin: Zemin malzemesi olarak kaydırmaz materyaller
seçilmelidir.
Bu tehlikelerin belirlenmesinin (tehlike avı) ardından çocuk kütüphanesi bünyesinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu’nun “İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” hükümleri uyarınca kurulan “Risk Değerlendirmesi Ekibi” tarafından
risk analizi yapılarak bir rapor halinde imza altına alınır.Ancak bu risk değerlendirmesince tespit edilmeyen ya da yer almayan
hususlar, daha sonra yapılacak periyodik saha kontrolleri neticesinde uygunsuzluk formları düzenlenerek iş veren ya da iş
veren vekiline gönderilerek kayıt altına alınır. Bunlara Düzenleyici Önleyici Faaliyet (DÖF) Formları da denir.
Bundan sonraki aşamada ise yetkili idareci uygunsuzluğun giderilmesini sağlayacak personeli sorunun çözümü için atayarak
ya da ilgili ihale müdürlüğüne durumu ileterek gereken aksiyonların alınmasını hızla sağlamalıdır. Hayati tehlike bulunan
alanlarda derhal işin durdurulması kararı verilmelidir.

Şekil 6: Uygunsuzluk Bildirim Formu
4.Sonuç
Çocuk kütüphanelerinin, güvenli internet ortamları, fiziksel termal konfor koşullarının güvenli hale getirilmesi, güvenli sağlık
koşulları gibi pek çok koruma koşulları ve parametreleri bulunmaktadır. Çalışmada özellikle çocukların kütüphane ortamında
bulunurken karşılaşabilecekleri ve yaralanmaları ile ölümlerine neden olabilecek fiziksel risk faktörleri üzerinde durulmuştur.
Diğer risk faktörleri diğer bir çalışmanın konusu olacaktır.
Çocuk kütüphanelerinde güvenli yaklaşım ve sıfır kaza prensipleri hedef olarak belirlenmelidir. Kullanıcı çocukların ve ailelerinin
kendilerini güvende hissetmeleri sağlanmalıdır. Toplum içindeki risk gruplarından sayılan çocukların ve engellilerin olağanüstü
bir durumda ebeveynlerine haber verilmesi amacıyla ilgili formlar titizlikle doldurulup saklanmalıdır. Ayrıca çocuk kütüphanesi
için kontrol listeleri hazırlanmalıdır. Bu kontrol listeleri günlük potansiyel tehlike kontrolü olabileceği gibi haftalık ve aylık da
olmalıdır.
Olası bir acil duruma yönelik tüm personel hazırlıklı ve eğitimli olmalıdır. Periyodik tatbikatlarla acil durumlarla mücadele
kapasitesi geliştirilmelidir. Masal saati gibi etkinliklerde kütüphaneye yakın çevredeki itfaiye personelleri, iş güvenliği
uzmanlarından (iş güvenliği profesyonellerince oluşturulmuş STK’lardan) destek alınarak kullanıcıların acil durum ve güvenli
yaşam kültürü almaları sağlanmalıdır.
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“Güvenli Çocuk Kütüphaneleri” sloganı ile kütüphaneler konsept değişikliği yapmalıdır ve bunu aktif slogan ve vizyonun önemli
bir parçası haline getirmelidir.
Teşekkür
Çalışmada yardımları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü idareci ve personeline
teşekkür ederim.
Kaynakça:
Achiya Çocuk Kütüphanesi Web Sayfası 18 Kasım 2018 tarihinde http://achiya.org/achiyas-new-community-center/
achiya%E2%80%99s-public-children%E2%80%99s-library/ adresinden erişildi.
IFLA, (2003). The Background Text to the Guidelines For Children’s Libraries Services. 5 Kasım 2018 tarihinde https://
www.ifla.org/publications/guidelines-for-children-s-library-services adresinden erişildi.
IFLA, (2006). Bebekler ve Küçük Çocuklara Kütüphane Hizmetleri İçin Rehber. 2 Aralık 2018 tarihinde https://archive.ifla.
org/VII/d3/pub/Profrep100.pdf adresinden erişildi.
Kuzucuoğlu, A., Ceylan, H. (2014). Health-Safety Risks And Precautions At Library And Archive Buildings, p-ISSN:2148-4163,
JASSS The Journal of Academic Social Science Studies, No:29, Sf.313-338.
Manchester Metropolitan Üniversitesi- Kütüphanede Çocukların Güvenliği Talimatı. 20 Ekim 2018 tarhinde https://libguides.
mmu.ac.uk/c.php?g=281265&p=1873699 adresinden erişildi.
Southfield Halk Kütüphanesi Çocuk Güvenlik Politikası. 15 Kasım 2018 tarihinde https://southfieldlibrary.org/about-us/
policies-guidelines/child-safety-policy/ adresinden erişildi.
Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Öğretim Üyesidir.
Kent içi tüm alanlar ile işyerlerinde özellikle “Bilgi ve Kültür Merkezleri” olan kültür mirasının
bulunduğu Kütüphane, Arşiv ve Müze (KAM) yapılarındaki afet ve acil durum risklerinin
azaltılması ve kültür mirasının “Önleyici Koruma” kapsamında proaktif şekilde korunmasına
yönelik pek çok ulusal ve uluslararası etkinliğe katılmakta olup, konu ile ilgili lisans ve
lisansüstü düzeyinde dersler vermektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler
ve Müzeler Müdürlüğünde, İtfaiye Daire Başkanlığında, Afet Koordinasyon Merkezinde, A
Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışmıştır.
Bir fert olarak; risk azaltma çalışmalarının ülkemiz ve dünya ölçeğinde üzerinde durulması
ve pek çok disiplinin organize olarak birlikte çalışması gerekliliğine inanmaktadır.
JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) Derneği Yönetim Kurulu / Denetim Kurulu
Üyeliklerinde bulunmuştur (2012-2018). Halen AKAY Arama Kurtarma ve Acil Yardım
Derneği Genel Başkanıdır.
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Erken Çocukluk Döneminde Kütüphane Deneyimi:
Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk ve Gençlik
Kütüphanesi Örneği /
First Experience in Library in Early Childhood: Example
of Bornova Mehmet Akif Ersoy Child and Youth Library
Asuman Nesibe Gök

Kütüphane Müdürü, Bornova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, İzmir, Türkiye, asumangok@gmail.com / Director of
Library, Bornova District Public Library, Bornova, Izmir, Turkey
Öz
Kütüphaneler her türlü bilgi ve belgeyi toplama, saklama, düzenleme ve bunlardan yararlandırma anlamında temel görev ve
sorumlulukları olan kurumlardır. Halk kütüphaneleri ve onun bir parçası ya da ayrı bir binada bağlısı yapıda hizmet veren çocuk
kütüphaneleri bilgiye geçiş kapısı olarak yorumlanmaktadır. Bireyin bilgiye erişim yol yöntemlerini uygulamalı öğrenebileceği
yegâne ortam kütüphanedir.
Çocuklar için okul dışı eğitim ortamı olarak kullanılan mekânların başında kütüphaneler gelmektedir. Aileler, kütüphanenin
güvenli ortamında serbest zaman geçirmeyi, kitapların dünyasında çocuklarının deneyim kazanmasını ve beraber vakit
geçirmeyi tercih etmektedirler. Çocuklara hizmet sunan kreşler, anaokulları, etüt merkezleri ve okullar da onlara uygun
zengin kaynaklar sunan mekân olarak çocuk kütüphanelerini ziyaret alanı olarak seçmektedir.
Erken çocukluk dönemi temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların geliştiği, öğrenmenin kalıcı deneyimlerle gerçekleştiği bir
dönemdir. Bu dönemde kütüphane alışkanlığı kazanan çocuk, ilerleyen yaşlarda da kütüphane kullanmaya devam etmektedir.
Bu alışkanlığın kazandırılmasında çocuk kütüphanesine önemli bir rol düşmektedir. Çocuklara ve daha özel bir kesim olarak
erken çocukluk dönemine kütüphane kullanma, okuma kullanma alışkanlığı kazandırmada kütüphane, öğrenmeye dayalı etkili
deneyim sunmalıdır.
Bornova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesinde (MAEÇK) yapılan uygulamalar
bu bildirinin konusunu oluşturmaktadır. MAEÇK’de çocuklara yönelik, destekleyici, onlara öğrenme ortamı sunan çalışmalar
yapılmaktadır. Erken çocukluk döneminde kitap sevgisi ile başlayan dil ve konuşma becerileri, kütüphane ve kitap kullanma
alışkanlığı kazandırılması, çocuğun yaşam boyu eğitiminin başlangıcıdır.
Kütüphanenin ödünç kaynak alma hizmeti anlamında kullanılması, çocuk için iyi deneyimin başlangıcı olmaktadır. MAEÇK’e
gelen okul öncesi çocuklar dermeye ilgi göstermekte, aileler aradıkları materyale ulaştıklarını söylemektedirler. Erken
çocukluk döneminde çocuklar öğretmenleri, bakıcıları, ebevenyleri veya büyükleri ile kütüphane kullanmaktadır. Kütüphaneyi
hem bireysel hem de grup olarak kullanmak mümkündür. Grup ziyaretleri okullar tarafından ya da velilerin birleşerek
gelmesiyle gerçekleşmekte olup, bunların randevulu olmasına özen gösterilmektedir. Grup ziyaretlerinde değişik yöntemler
kullanılmaktadır. Öğretmenle yapılan program çerçevesinde çocukların aileleri ile beraber iyi bir kütüphane kullanıcısı olmasına
yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Belli zamanlarda etkinliklerle kütüphane kullanımı ve kitap okuma programları, kütüphanenin
hazırladığı yazar-okur buluşmaları, atölye çalışmalarına katılım, kütüphane oyunları gruplara yapılan uygulamalardır. Etkili bir
kütüphane deneyimi için grup ziyaretlerinde kütüphane çalışanları birbirleri ile iletişim halinde çalışmaktadır. Grup ziyareti
öncesi, ziyaret sırasında ve sonrasında yapılan uygulamalar kütüphaneden yararlanmayı verimli hale getirmektedir.
MAEÇK’de bireysel ziyaretlerde kullanıcıya verilen bilgiler, kullanımı sürekli kılacak, merakı destekleyecek şekilde sunulmaktadır.
Kütüphane üye kartı, bu kart ile yapılabilecekler, kütüphane kuralları, katalog kullanımı, kütüphane alanının tanıtımı, yapılan
etkinlikler hakkında bilgilendirmeler bireysel olarak yapılmaktadır. Çocuğa ve yanında gelen refakatçısına çocuğun ilgi alanına
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yönelik kitapların bulunduğu raflar tanıtılmakta, kütüphane ortamında özgürce vakit geçirme o esnada yapılan etkinliklere
katılma olanakları sunulmaktadır. Kütüphane kullanıcısı olan çocuk kendi kendine başladığı kütüphane serüveninde zamanla
kütüphaneye gelen diğer çocuklarla iletişimde bulunarak farklı düzeylerde öğrenmeye devam etmektedir. Çocukla beraber gelen
yetişkin de kütüphanenin kullanıcısı olmakta, mevcut etkinlerden yararlanmak istemektedir. Zamanla kütüphane ortamında
bir araya gelen yetişkinler çocukların ihtiyacına yönelik öğrenme olanaklarını kütüphanede gerçekleştirmek istemektedir.
Satranç, dil ve el becerisi çalışmaları velilerin istekleri doğrultusunda ve onların organizasyonu ile yapılmış çalışmalardır.
MAEÇK iki salonda hizmet sunmaktadır. Kütüphane ortamında düzenli gerçekleştirilen kodlama, dil becerileri, kendin yap,
satranç gibi çalışmalar kütüphaneden o sırada yararlanmakta olan çocuklara da açık halde sürdürülmektedir. Bu durum
çalışmadan düzenli yararlananlar, grubun lideri ve o esnada kütüphaneden yararlananlar için farklı bir ortam yaratmaktadır.
Sınıf ortamı yaratılmadan sürdürülen düzenli öğrenme ortamları bundan sürekli yararlananlar ve kütüphane kullananlar
için ilginç deneyimler oluşturmaktadır. Kütüphanenin eğitim ve öğrenme ortamı olarak bu şekilde kullanımı sadece halk
kütüphanesi ortamında olabilecek bir yapıdır. Bu yapı fırsat eşitliği kavramını çocuk kütüphanesinde canlı hale getirmektedir.
Açık ortamda gerçekleşen etkinlikler gönüllülük yapmak isteyenleri de teşvik etmekte cesaretlendirmektedir. Okul öncesi
çocukları olan aileler, çocukları için aktivite aramakta bu amaçla da çocuk kütüphanelerini kullanmaya çalışmaktadırlar. Ailefaaliyet-gönüllü buluşmasının ortak noktasında kütüphanenin kendi yapısına uygun organizasyon yapması gerekmektedir.
Çocuk kütüphaneleri, çocukların bilgiye belgeye ulaşmasında, kütüphaneyi kullanma becerilerinin gelişmesinde, kitap okuma
alışkanlığını ailesiyle sürdürmesinde iyi deneyimler ve fırsatlar sunar. Sadece kütüphane gezme, kütüphaneden ödünç kitap
alma ile sınırlı kalan hizmetler kütüphanenin keşfedilmesini engellemektedir. İyi bir planlama ile yapılan programlar ve doğru
yaklaşımlarla çocukların araştırma, keşfetme, düşünme, akıl yürütme gibi zihinsel aktiviteleri kütüphanede geliştirmelerine
fırsat yaratıldığında okul öncesinden başlamak üzere çocuk, bilgiye erişme, bunu kullanma, kitap okuma, görev ve
sorumluluklarına sahip çıkma anlamında beceriler kazanmış birey haline gelmektedir.
Abstract
Libraries perform basic tasks in the sense of collecting, storing, organizing and benefiting from all kinds of information and
documents. Children libraries which are parts of the public libraries or serving as a separate building from them and the
public libraries themselves are seen as the gate of wisdom. Libraries are the only environment in which an individual can
practically learn the different ways and methods to access information.
Libraries are at the forefront of the places that are used as an out-of-school education for children. Families prefer to spend
their time freely in the safe environment of libraries, to spend time together and want their children to gain experience in
the books’ world. Kindergartens, study centers, and schools count children libraries as a venue which provides children
rich resources and therefore they prefer to organize school trips to these libraries.
Early childhood is a period where the development of basic knowledge, skills and habits takes place and learning process
strengthens with permanent experiences. Children, who have gained the habit of library visits in this period, tend to use
the library in the upcoming years. There is an important role for the children libraries in getting children adopt this habit.
Libraries should offer more efficient and learning-oriented experiences for children and more specifically for the children
who are in their early childhood period in order to get them adopt the habits of visiting libraries and reading.
The practices made by the Bornova District Public Library Directorate, Bornova Mehmet Akif Ersoy Children and Youth
Libraries (MAEÇK) constitute the subject of this notice. MAEÇK has taken to create practices for children which offer
supportive learning environment. Language and speaking skills beginning with book love in early childhood, acquiring the
habit of using the library and books is the beginning of the children’s life-long education.
The use of the library in the sense of book lending service is the beginning of reading experience for the children. MAEÇK
meets with approval by pre-school children, and is efficient for families to reach the material they seek. In early childhood,
children use the library with the help of their teachers, careers, parents, or elders. The library is available for both
individual users and big groups. Group visits are carried out either by schools or by the parents of children and they
are welcomed by appointments. Different practice methods are used in group visits. In the framework of the program
developed with teachers, studies are being carried out to ensure that children become proper library users under their
parents’ supervision. The numerous activities such as reading programs, library utilization, and author-reader meetings
arranged by the library, workshop activities, and library games have been applied to groups. The library staff is always in
contact with each other during group visits to provide an efficient experience for the users. Practices made before, during
and after the group visits make the use of the library efficient.
In the MAEÇK, the information provided to users during individual visits is presented to the user in the manner that it
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encourages users to make regular visits and it is designed to promote the curiosity. Every individual user is informed
about the library member card, what can be done with this card, library rules, use of catalog, introduction of library area,
information about the events. The child and the companion are introduced to the shelves in which the books meeting
the child’s interest are located, and opportunities of participating in available activities and spending time in the library
environment freely are presented to the users. The library user children continue to learn by communicating with other
children who come to the library over time. The adults who accompany to the child also want to benefit from the available
activities and to become a user of the library in time. Over time, parents who come together in the library environment
prefer to meet the learning needs of their children in the library. Chess, language and handcraft studies are created at the
request of and in collaboration with the parents.
MAEÇK provides service in two different halls. Activities such as coding, language skills, do-it-yourself activities, and chess
classes that are regularly performed in the library environment are also available to children who are occupying the library
at that time. This creates a different environment for regular beneficiaries, group leaders and those who use the library
at that time. Regular learning environments that are carried without using a classroom create interesting experiences for
those that use the library. The use of the library as an educational and learning environment only becomes possible in a
public library environment. This structure makes the concept of equal opportunity vivid in the children library.
Activities conducted in the open area also encourage volunteers to work for the library. Families with pre-school children
seek useful activities for their children and prefer to use children libraries for this purpose. By taking into consideration
the needs of families, volunteers and meetings, libraries need to organize activities in accordance with its own structure.
Children libraries provide efficient experiences and opportunities for children to obtain information, to develop their skills,
and to continue reading habits with their family. Using library for only visiting them and borrowing books is preventing
libraries’ potentials from being discovered. If children are given the opportunity to develop their mental skills in libraries with
the activities such as research, exploration, thinking, reasoning with proper planning methods and the right approaches,
children will become skilled individuals in terms of access to information, use of information, reading books, and taking
responsibility for their duties and responsibilities.
Anahtar kelimeler: Children; Pre-school education; Life-long learning; Family activity; Children’s library
Keywords: Çocuk; Okul öncesi eğitim; Yaşam boyu öğrenme; Aile etkinliği; Çocuk kütüphanesi
1.Giriş
Çocuklar için okul dışı eğitim ortamı olarak kullanılan mekânların başında kütüphaneler gelmektedir. Kütüphane Haftası
okulların kütüphane gezisi planlamalarına vesile olmakta, gruplar, kütüphaneden yenilikçi hizmetler aldıkça ziyaretlerini
düzenli hale getirmektedirler. Aynı durum aileler içinde geçerlidir. Sosyalleşmek, birey olarak aktivitelerin içinde yer almak
isteyen ebeveyn ve çocukları kendilerini rahat hissedebilecekleri, güvenle öğrenebilecekleri, araştıracakları, okuyacakları
ortamları aramaktadırlar. Bu ortam toplumsal ve kültürel kurumlar olarak nitelendirilen halk ve çocuk kütüphaneleri olarak
karşılarına çıkmaktadır. Çalışmanın amacı etkili bir kütüphane deneyimi sürecinin planlanmasından sonuçlanmasına kadar
Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk ve Gençlik Kütüphanesinde uygulanan süreçleri, düzenli yapılan etkinlikleri açıklamaktır.
Süreçler, uygulama deneyimlerinin sonucu ortaya çıkmıştır. Yaşam boyu öğrenme ve eğitim ortamı olarak kütüphanenin işlevi,
kütüphanede öğrenmenin nasıl gerçekleştiği, kütüphane deneyimi öncesinde, kütüphane ortamında yapılan uygulamalar,
kullanılan yöntemler ele alınmıştır.
2.Çocuk Kütüphanesi ve Erken Çocukluk Dönemi
Kütüphaneler her türlü bilgi ve belgeyi toplama, saklama, düzenleme ve bunlardan yararlandırma anlamında temel görev
ve sorumlulukları olan kurumlardır. Kütüphane, “toplumun bilgiye olan gereksinmesini karşılamaya yönelik her türlü bilgi
kaynağını bünyesinde toplayan, önceden belirlenmiş bir takım teknik ve yöntemlerle düzenleyen ve onlardan maksimum
düzeyde yararın sağlanabilmesi için hizmetler veren toplumsal bir kurum”dur. Kütüphanelerin “bilgi kaynaklarını muhafaza
etme, eğitim, araştırma ve boş zamanları değerlendirme” olmak üzere dört temel toplumsal işlevi bulunmaktadır. (Çakın,
1986) En yaygın kütüphane türlerinden birisi olan halk kütüphaneleri “kadın - erkek, her yaşta, her seviyede ve her
meslekten okuyucunun çeşitli konulardaki fikir ürünlerinden ücretsiz ve serbestçe yararlanmasını sağlayarak, bölgesinin
kültürel, sosyal ve teknik kalkınmasına yardımcı olan kurumlardır” (Ersoy, 1966)
Halk kütüphaneleri,: “her türlü eğitimi destekleyici rolü ile her türlü ortamdaki bilgiye erişim sağlama, bunun için de çeşitli
bilgi kaynaklarını toplama ve düzenleme, bireylerin kültürel ve kişisel gelişimleri için çeşitli fırsatlar sunma ve etkinlikler
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düzenleme, son olarak da özellikle çocuklara ve gençlere okuma alışkanlığı kazandırma ve bu alışkanlıklarını geliştirme amacı
ile yaş, cinsiyet, fiziksel, ekonomik ya da toplumsal herhangi bir durum farkı gözetmeksizin hizmet verirler (Gill ve diğerleri,
2004) “Çocuk kütüphaneleri sürekli artan toplumsal değişikliklere yanıt vermeli ve bütün çocukların bilgi, kültür ve eğlenme
gereksinimlerini karşılamalıdır. Her çocuğun yerel kütüphaneye alışkın olması ve kütüphane kullanma becerilerine sahip
kılınması gerekir.”( IFLA, 2011)
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği (2012) Çocuk kütüphanesini “il veya ilçe halk kütüphanesine
bağlı olarak on dört yaşına kadar olan çocuklara ayrı bir binada hizmet veren kütüphane olarak belirlemiştir. Kütüphane
Hizmet Esasları Genelgesi, “Çocuk ve gençlik kütüphaneleri veya bölümleri; 0-14 yaş aralığındaki çocuklar ile 15-18 yaş
aralığındaki gençlere, bunun dışında özel gereksinimi olan gruplara, ebeveynlere ve diğer aile üyelerine, bakıcılara ve alanda
çalışan yetişkinlere hizmet verir.” şeklinde düzenlemiş olup kütüphane işlev ve görevlerinde çocuklara yönelik hizmetler
detaylandırmıştır.
IFLA çocuk kütüphanesi hizmet ilkelerinde Çocuk Kütüphanelerinin amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
•
Her çocuğun hakkı olan; bilgi, işlevsel, görsel, dijital ve medya okuryazarlığı, kültürel gelişim, okuma gelişimi, yaşam
boyu öğrenme, boş zamanlar için yaratıcı programlara erişimi kolaylaştırmak;
•
Çocukların açık erişimli tüm kaynaklara ve ortamlara erişimini sağlamak;
•
Çocuklar, ebeveynler ve bakıcılar için çeşitli etkinlikler sunmak;
•
Ailelerin toplum içine girişini kolaylaştırmak;
•
Çocukları güçlendirmek ve çocukların özgürlüğünü ve güvenliğini savunmak;
•
Çocukları kendine güvenen ve yeterli bireyler olmaya teşvik etmek;
•
Barışçıl bir dünya için çabalamak” (IFLA, 2011).
Bebeklikte seslerin dinlenmesiyle başlayan dil gelişimi, evrensel okuryazarlığa geçiş süreci olan 12-13 yaşlara kadar
sürmektedir. Çocuklar dil gelişimi açısından pek çok ayrıntılı evreden geçerler ve yetişkin olduklarında sahip olabilecekleri dil
gelişiminin % 60ı, sekiz yaşın sonuna kadar oluşur. (Sezgin, 2018) Erken çocukluk dönemine ilişkin yapılan araştırmalarda
zihinsel gelişmenin %50’si 4 yaşına, %30’u 4 yaşından 8 yaşına, %20’si ise 17 yaşına kadar oluştuğu ortaya çıkmıştır.
(Vural, 2006)
Bilgilenme / öğrenme süreci bebeklikten başlayıp yaşam boyu süren bir etkinliktir. Çocukların, okuma yazmaya ait becerilerinin
gelişimi doğumla birlikte başlayan uzun bir süreci kapsamaktadır. Yaşam boyu öğrenmede halk ve çocuk kütüphanelerinin önemli
sorumlulukları bulunmaktadır. Halk kütüphanesi ve onun içinde veya bağımsız olarak bulunan çocuk kütüphaneleri, çocuklara
okuma ve kütüphane kullanma alışkanlığı kazandırma, bu alışkanlığı geliştirerek toplumsal düzeyde okuma kültürü düzeyine
getirme amacını güderler. Çocuk kütüphaneleri çocukların yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerilerini geliştirir, bilgi,
kültür ve eğlenme gereksinimlerini karşılayarak yerel kütüphaneye alışkın olmasını sağlar ve kütüphane kullanma becerileri
ile donatır.
Okuma becerileri ile kütüphane kullanma becerileri arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Okuma becerisi ile kütüphane
kullanma becerisi bilgi kazanmaya ilişkin sosyal beceriler arasında yer almakla beraber bu beceri grubu fen bilimleri için de
gereklidir. Kütüphaneden yararlanmak bir dizi bilişsel ve duyuşsal davranım geliştirmiş olmayı gerektirmektedir (Dökmen,
1994). Bilgi kazanmaya ilişkin beceriler beş başlıkta toplanmaktadır:
Okuma Bececerileri: Kavrama, Kelime Bilgisi, Okuma Oranı
Çalışma Becerileri: Bilgi toplama, Bilgiyi kullanabilecek biçimde düzenleme
Referans ve Bilgi Tarama Becerileri: Kütüphane kullanma becerisi kitap bulma, indeks ve benzeri başvuru kaynakları
kullanma / Özel kaynakları kullanabilme dergi, ansiklopedi, e kaynak vb kullanabilme / kitap dışı materyalleri kullanabilme, /
Sosyal çevredeki kaynakları kullanma
Elektronik Aletlere Özgü Beceriler: Bilgisayar kullanma
Okul öncesi dönemde temel akademik becerilerin gelişmesi oldukça önemlidir. Bu dönemde erken akademik beceriler okuma
yazma, matematik ve dil becerilerini içermektedir. (Uyanık ve Kandır 2010) Dinleme becerisi, konuşmanın ön koşuludur. Ev
ortamında, ebeveynler tarafından çocukların ilgisine, fikirlerine ve hobilerine hitap edecek okuma materyalleri seçilmesi,
okunan materyalin anlaşılmasının sağlanması ve okumanın keyfinin hep birlikte paylaşılması çocukların okuma yazma
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becerilerini desteklemektedir. Evdeki kitapların türü ve sayısının, birlikte kütüphaneye gidiş sıklığının ve okuma etkinliklerinden
elde edilen keyfin arttırılması çocuğun akademik başarısını arttırmaktadır.
Bilgi, eğitim ve kütüphane olgularının en temel ortak paydasıdır. Bireye doğrudan veya dolaylı biçimde aktarılan duygu,
düşünce ve deneyimlerin hepsi bilgi niteliği taşımaktadır. (Dalkıran, 2014) Öğrenme süreci bebeklikten başlayıp yaşam boyu
süren bir etkinliktir. Deneyimle elde ettiğimiz bilgi yaşam boyu devam eder. İnsan algısı, kendi deneyimleri ile oluşur. Okul dışı
ortamda, yaşam boyu süren öğrenmede edinilen bilgi ve deneyimleri kişinin hayatına ve çevresine katkısı ile değerlendirebiliriz.
Yerel bilgiye geçiş kapısı çocuk kütüphaneleri çocuğun, küresel bilgiye, kaynaklara ulaşması noktasında kaynaklarıyla iyi bir
öğrenme ortamı sunmaktadır. Bu ortam, çocuk kütüphanesinin amacı, hizmetleri ve hizmet sunduğu toplumla etkileşimi ile
oluşur. Bireyin bilgiye erişim yol yöntemlerini uygulamalı öğrenebileceği yegâne ortam kütüphanedir.
Çocuklar için okul dışı eğitim ortamı olarak kullanılan mekânların başında kütüphaneler gelmektedir. Aileler, kütüphanenin
güvenli ortamında serbest zaman geçirmeyi, kitapların dünyasında çocuklarının deneyim kazanmasını ve beraber vakit
geçirmeyi tercih etmektedirler. Çocuklara hizmet sunan kreşler, anaokulları, etüt merkezleri ve okullar da onlara uygun
zengin kaynaklar sunan mekân olarak çocuk kütüphanelerini ziyaret alanı olarak seçmektedir.
Erken çocukluk dönemi temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların geliştiği, öğrenmenin deneyimlerle gerçekleştiği bir dönemdir.
Bu dönemde kütüphane alışkanlığı kazanan çocuk, ilerleyen yaşlarda da kütüphane kullanmaya devam etmektedir. Bu
alışkanlığın kazandırılmasında çocuk kütüphanesine önemli bir rol düşmektedir. Çocuklara ve daha özel bir kesim olarak
erken çocukluk dönemine kütüphane kullanma, okuma kullanma alışkanlığı kazandırmada kütüphane, öğrenmeye dayalı etkili
deneyim sunmalıdır.
3. Deneyim ve Öğrenme Ortamı Kütüphane
Kütüphane kullanımında sıklıkla yaşanan sorun kütüphane kullanma kültürünün oluşmamasından kaynaklanmaktadır. Rafların
dağınık bırakılması, yer numarası bilgisinin kullanılmaması, kitapların rafa tersli yüzlü bırakılması, katalog kullanma yerine
görevliye sorma alışkanlığı, kütüphane işlev ve hizmetlerine dair kişilerin kendi düşünce kalıpları ile sınırlı tutumları kütüphane,
kitap kullanma alışkanlığı yaratma sürecinde iyi bir deneyim ve öğrenme ortamı yaratma gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
Kütüphaneye ilk adım ziyaret ile başlayan ve “kütüphane kartına” sahip olmanın getirdiği ayrıcalık ve sorumluluğun bilinci
erken yaşlarda edinilen iyi deneyimlerle sağlanmaktadır. Erken çocukluk dönemimde kütüphane kullanan bir çocuk, okula
başladığında kütüphaneye dair deneyimini kolaylıkla hatırlamakta ve “ben küçükken buraya gelmiştim” cümlesini kurmaktadır.
Bebeklikten çocukluğa, gençlikten yetişkinliğe ve aktif yaşlılığa kadar kütüphane, kitap kullanma alışkanlığı yaratma sürecinde
kütüphanenin kültür kurumu olarak topluma eğitimsel bir ortam yaratması ve sağlaması gerekmektedir. Kütüphane kültürel
mirasın koruyucusu ya da eğlence sağlayıcısı değil, resmi olmayan eğitim sağlayıcısıdır (Connection, 2007). Kütüphanede
öğrenme ve deneyim süreci kütüphaneyi ziyaret ile başlamaktadır. Deneyim kazanma ortamlarını ağıdaki gibi gruplamak
mümkündür.
Bireysel Deneyim: Kişisel, aile ve refakatçılar ve arkadaşlarla yapılan ziyaretlerde kazanılan deneyimdir. Bu deneyimlerde
kütüphaneye ne amaçla gelindiği deneyimin kazanımı açısından önemlidir. Yanındaki kişiyle gelme, geçerken uğrama ziyaretleri
yanında üye olmak, materyale ulaşmak, bilgi edinmek, araştırma yapmak amaçlarıyla kütüphaneye gelinmektedir. Bu
ziyaretlerde kişilerin kütüphaneye dair ön bilgilerinin alınması deneyimlerini verimli kılmak açısından önem kazanmaktadır.
Kütüphane görevlisi bu bilgilere göre bilgi aktarmaktadır.
Kütüphane Ortamından Kaynaklanan Deneyim : Halk Kütüphanesinde potansiyel ve gerçek kullanıcılara yönelik kültürel
etkinlikler düzenlenerek kurumla ilgili olumlu bakış açısı kazandırılır, kurumla ilgili verilmek istenen mesajlar aktarılır ve
ortak bir iletişim ortamı yaratılır. (Gök, 2018) Toplumla ortak bir paylaşım ortamı yaratan etkinlikler kütüphane içinde
herkese açık olarak düzenlendiğinde o sırada orada bulunanlar için bir öğrenme ortamı yaratmaktadır. Fiziksel olarak kitaba
ulaşmayı sağlayan açık raf sistemi, internet erişim alanları ile bilgiye ulaşma anlamında kütüphane önemli bir öğrenme ortamı
sunmaktadır.
Grup Deneyimi: Kütüphaneye gruplar tarafından ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Grup ziyaretleri kütüphane tarafından
doğru organize edildiğinde bireyler için işbirlikli öğrenme becerileri ile etkin bir öğrenme ortamı oluşmaktadır. Kütüphane
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görevlisi tarafından bilgilendirilen grup hem birbirleriyle hem de görevliyle etkileşimde bulunur. Konuşma, dinleme ve gözlem
yapma fırsatı bulan gruba, kütüphane iş ve işlemleri, bilgiye erişim, kitap ve kütüphane kullanma becerilerine yönelik oyun
tabanlı öğrenme ortamı sunulur.
4. Erken Çocukluk Dönemi Kütüphane Deneyimine Yönelik Uygulamalar
4.1.Hedefler
Bornova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesinde çocuklara yönelik, destekleyici,
onlara öğrenme ortamı sunan çalışmalar yapılmaktadır. Erken çocukluk döneminde kitap sevgisi ile başlayan dil ve konuşma
becerileri, kütüphane ve kitap kullanma alışkanlığı kazandırılması, çocuğun yaşam boyu eğitiminin başlangıcıdır. Kütüphanede
uyguladığımız çalışmalarda çocukların kütüphaneye dair iyi bir deneyim, farkındalık ve algı geliştirmeleri beklenmektedir. Bu
gelişimler sağlandığında kütüphane kullanma alışkanlığı ile yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştiği deneyimlenmiştir.
Deneyim: Yaşam boyu öğrenme sürecinde çocuklara ve ailelere kişisel gelişimlerinde, serbest zamanlarında kütüphaneyi
kullanımlarında, kütüphane olanaklarından yararlanmalarında olumlu bir deneyim kazanmalarına olanak sağlamak. Erken
çocukluk döneminde edinilen olumlu deneyim, çocuğun yaşam boyu okumaya öğrenmeye ve kütüphane kullanımına ilgi
duymasına neden olacaktır.
Farkındalık
: Çocukların ve refakatçilerinin kendilerine sunulan hizmetin farkında olmasını sağlamak. Kütüphanedeki
hizmetler ücretsiz olmakla beraber, üretilmiş fikir ve sanat eserlerine erişim, bu eserlerin kullanıcıya sunulma işlemleri kaliteli
ve kendine özgü koşullarda etkinlikler gönüllülükle sürdürülmekte olduğundan “kütüphane kartına” sahip olmanın yüklediği
sorumluluklarının farkında olmaları tüm çalışmalara etki etmektedir.
Algı: Kütüphaneyi ve sunulan hizmetleri ailelerin, refakatçilerin kendi düşünce kalıplarının dışına çıkarak kullanmalarını, okul
öncesi çocukların da doğru algı geliştirmeleri/sahip olmalarını sağlamak. Bu yaş dönemindeki çocuklara kütüphaneye dair
doğru deneyimler organize edildiğinde çocuklar iyi bir kütüphane kullanıcısı olmaktadır.
Alışkanlık: Kütüphanenin çocuk ve refakatçileri tarafından gerek bireysel gerekse, gruplar halinde belirli amaçlarla ve
belirli sıklıkta kullanımını sağlamak. Ailenin kütüphaneye gidiş sıklığının artması çocuğun okuma etkinliklerinden elde ettiği
keyfi arttırır, sosyal becerilerinin gelişmesini sağlar. “Erken yaşlardan itibaren kütüphane kullanımı konusunda desteklenen
çocuklar, büyük olasılıkla ileriki yıllarda da kütüphane kullanıcısı olmaya devam edeceklerdir”. (IFLA, 2011)
Yaşam Boyu Öğrenme : “Nitelikli bir çocuk kütüphanesi, çocukları yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri ile
donatarak, onların topluma katılımlarını ve katkıda bulunmalarını sağlar” (IFLA, 2011).
4.2.Uygulamalar
Bornova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesinde yapılan uygulamalar bu
çalışmanın içeriğini oluşturmaktadır.
4.2.1. Bireylerle Deneyimler
Ailelerin çoğunluğu okul öncesi çocuklarını kütüphaneye üye yaptırabileceklerini bilmemektedir. Yetişkin kişi ya kendi adıyla
üyelik yaptırmakta ya da büyük çocuğu kayıt oluşturup ödünç materyal almaktadır. Bireysel kullanımlarda yeni doğanların bile
kütüphaneye üye olabildikleri duymak yetişkinler için hayret verici bir deneyim olarak karşılanmaktadır. Onlara erken çocukluk
zamanında ödünç aldıkları kitaplarla çocuklarına “okuma özgeçmişi” hediye edebileceklerini özellikle vurgulanmaktadır.
Kütüphaneye bireysel ziyaret yapanlara yapılan standart bilgilendirme içeriği:
•
Kütüphane Kartı ile elde ettikleri, özellikle ulusal üyelik elde ettikleri,
•
Kütüphane Kartını arkadaşlarına, aile büyüklerine, komşularına gösterebilecekleri,
•
Erken dönemde bebeği ve çocuğu ile kütüphaneye girebilecekleri,
•
Bebeklikten itibaren üyelik yapılabileceği, çocuklarına iyi bir okuma geçmişi sunabilecekleri,
•
Okul dışı ortamda olarak öğrenme sürecinde kütüphanenin desteği,
•
Yolculuk yaparken kitaplarını farklı şehirlerde teslim edebilecekleri,
•
Kütüphane kuralları ve etkinlikler hakkında bilgilendirme,
•
Ailece üyelik yapabilecekleri,
•
Mekânın tanıtımı,
•
Yaş gruplarına göre kitapların yerleri,
•
Kütüphane kataloğuna erişim, kütüphanem cepte uygulaması
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•
Bilgilendirme için kütüphane iletişim grubuna katılım imkânı
•
Çocuklarının diğer çocuklarla etkileşim ve iletişimde bulunabileceği,
•
Refakatçılar için de etkinlik yapıldığı ve kitap alabilecekleri bilgileri verilir ve güler yüzle uğurlanır.
Bilgilenme sonrası kütüphane içinde serbest zaman geçiren çocuk ve refakatçısı yapılan bilgilendirmeden ve yaşadığı
deneyimden memnuniyetini bildirerek ayrılmaktadır. İyi bir deneyim yaşan bireyler sonrasında yanlarında başka kişileri de
getirmekte, öğrendiklerini paylaşmaktadırlar.
4.2.2. Gruplarla Deneyimler
Okul öncesi kurumlarda belirli gün ve haftalar çerçevesinde kütüphaneye ziyaret gerçekleştirmek alışageldik bir uygulamadır.
Kütüphanenin bu ziyaretleri fırsata çevirmesi ve doğru organize edilmiş bir grup deneyimine dönüştürmesi gerekmektedir.
Grubun kendine görelilikle ziyaret gerçekleşmesi ne grup için ne de kütüphane için faydalı olmayacaktır. Bornova İlçe Halk
Kütüphanesi Müdürlüğü, Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesinde bir grupla aşağıdaki aşamalardan en az ilk ikisi
gerçekleştirilmekte, devam eden süreçte üçüncü ve dördüncü aşamalar uygulanmaktadır.
1-Tanışma ziyareti –Bilgilendirme, iyi bir deneyim ve algı yaratma
2-Pekiştirme Ziyareti – Deneyimi güçlendirme, farkındalığı arttırma
3-Beraber Etkinlik Oluşturma – Öğrenme ortamı yaratma
4-Kütüphane kullanma alışkanlığı ve yaşam boyu öğrenmeye adımlar
Okul öncesi dönem grupları öğretmenleri, refakatçıları ve aileden daha çok anneler eşliğinde kütüphaneye kabul edilir.
Grupların kabulü aşamasında yaş grupları, kaç kişi oldukları, kütüphanede ne kadar zaman geçirecekleri ve iletişim bilgileri
sürecin başlangıcını oluşturur. Grup için ön hazırlık yapmak açısından ilk ziyaret mi, etkinlik içerik bilgilerinin kontrol edilmesi
önem taşır. Bu bilgilerin tüm kütüphane görevlileri tarafından bilinecek şekilde ortak grupta paylaşılması ve duvar panosuna
görünür şekilde yazılması ziyaretin verimliliği açısından önem taşımaktadır. Grupların kütüphane ziyareti kütüphanenin iletişim
kurması veya öğretmenin ya da velinin başvurusu ile sağlanır.
4.2.2.1. Kütüphaneye Gelmeden Önce Yapılan İşlemler
Kütüphane ziyaretinden önce çocukların bilgilendirilmesi ön hazırlıklar dikkat süresi az olan bu yaş grubunun daha verimli
deneyim yaşamasını sağlar.
•
Randevu oluşturulur,
•
Kütüphane ziyareti öncesi planlanır,
•
Kütüphane grup ziyareti için hazırlanır
•
Refakatçiler için olanaklar hazır bulundurulur, (özellikle bebekli refakatçiler için)
•
Çocuklar öğretmen tarafından önceden bilgilendirir,
•
Öğretmen çocuklarla içeriğe uygun materyal hazırlatır, (başlık, slogan, pankart gibi)
•
Okuldan çıkıştan itibaren görselleştirilir.
4.2.2.2. Kütüphanede Yapılan Çalışmalar
Kütüphane ortamında grup ziyareti yapanlara yapılan standart bilgilendirme içeriği: Kütüphane görevlisi çocukları selamlar,
tanıtım yapar, aktif rol alır.
•
Bireysel ziyaretlerde yapılan tanıtım grupta bulunanların özelliklerine uygun olarak yapılır,
•
Çocukların su, tuvalet gibi ihtiyaçları öncesinde giderilir,
•
Kitap (tercihen hareketli ) okuma yapılır,
•
Kütüphane gezdirilir,
•
Çocukların ilgilerini çeken unsurlara ilişkin soru sormalarına ve dokunmalarına izin verilir,
•
Kitapların belli bir sistematikte yerleştiğini algılamaları için renkli etiketlere dikkat çekilir, renklerle ilgili yönlendirmelere
dikkat çekilir,
•
Zaman planlamasına göre mevcut kütüphane oyunları oynatılır:
Kütüphanede bilgilerin / materyalin raflara renklerine, boylarına göre değil, içindeki bilgilere göre yer aldığı açıklanır ve oyunu
oynatılır, Şekil 3
Çocuklarla beraber yürüttüğümüz bir projede hazırlanan objeler raflara yerleştirilir ve çocukların konuyu anlamaları istenir,
Şekil 5.
Okunan kitapla ilgili çocuklardan sayfadaki resimleri arkadaşlarına sözsüz anlatmaları istenir, Şekil 2.
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Dinleme etkinliği ile dikkatlerini toplanır,
Kitabın içinden aranılan bilgiyi bulmaları istenir: Örneğin kırmızı renklerle ilgili objeler
Görevli koltuğuna oturarak rol almaları sağlanır,
Ödünç işleminde barkod cihazını kullanmalarına izin verilir,
Ödünç kavramı üzerinde durulur, oyunlaştırma yapılır, Şekil 4.
•
Kendi yaşlarına uygun kitapların yeri gösterilir ve incelemeleri sağlanır,
•
Kütüphane kartının kendilerine ait olduğu bildirilir,
•
Kitapları özenle kullanmaları istenir ve sorumluluk verilir.
•
Ziyarette ait çocukların bir ürün hazırlamaları (ayraç, resim, pano, kütüphane defterine resim vb) ve bunun
kütüphanede beraber sergilenmeleri istenir,
•
Kitabı kendi hayal gücü ve sözleriyle okumaları sağlanır,
•
Gezi bitiminde o günü hatırlatıcı bir hediye verilir, güler yüzle uğurlanır.
4.2.2.3 Öğretmen ve Velilerle Beraber Etkinlik Oluşturma
Aile katılımlı okumalar ve sertifikalar : Öğretmen veli çocuk beraber kütüphane kullandırır; üyelik yapılır; dönem
boyunca okumalar kayıtlanır; dönem sonu sertifika töreni yapılır. Öğretmen müfredatı içeriğine uygun kitapları kütüphane
dermesinden belirler, veliler bu kitapları ödünç alır ya da kütüphanede çocukla beraber okuma yapar.
Özel Günlerde Etkinlik: Belirli günler ve haftalarda (Roman Kahramanları Günü, Anneler Günü, Dünya Çocuk Kitapları
Haftası, Kütüphane Haftası,) Şekil 13 ortak çalışma planlanır, kostümlü gösteri, drama, tören, şenlik, sergi çalışmaları
kütüphane ortamında düzenlenir.
Sergiler: Dönem boyunca üretilen ürünler, çekilen fotoğraflar sergi için hazırlanır. Örnek: Okuduğum Kitaplar, Evimdeki
Kitaplık, Kütüphane Ziyaretlerim, Hayalimdeki Kütüphane, Kütüphaneden Okuduklarım. Sergiler alışveriş merkezlerinde ve
metro giriş ve çıkışında düzenlenmiştir.
4.3. Erken Çocukluk Dönemi Kütüphane Deneyiminde Kazanımlar
Bornova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesinde erken çocukluk dönemime
uygulanan çalışmaların çıktıları kütüphane kullanım sayısı, üye sayısı, etkinliklere katılım sayısı olarak yansımaktadır. İstatistik
bilgiler http://www.earsiv.gov.tr adresinde kayıtlanmakta ve erişilebilmektedir. Davranış ve tutumlarla ilgili aşağıda belirlenen
unsurlar gözlemlenmiştir:
•
Erken çocukluk dönemi kullanıcıları hedef alınarak kütüphanede yapılan uygulamalar, kütüphane hizmet ve işlevlerinin
aileleri ile beraber doğru algılamalarını iyi bir deneyim edinmelerini sağlar.
•
Çocukların refakatçıları veya grup olarak kütüphane ziyaretleri, kütüphane aktif rol üstlendiğinde, doğru planlandığında
çocuk kütüphanelerinin belirlenen amaçlarına ulaşmasında yeterlilik oluşturur.
•
Oyunla, eğlenerek, etkinliklere katılarak kütüphanede keyifli vakit geçiren çocuk kütüphanenin sürekli kullanıcısı
olur ve ilerleyen yaşlarda kütüphaneyi kullanmayı sürdürür. Başka bir şehre taşınan aile gittiği yerde kütüphane kullanmaya
devam eder.
•
Bebeklikten itibaren yapılan üyeliklerle aileler kazanılır ve aile çocuğunun ilk yıllarından itibaren kütüphane ile barışık
kalır.
•
Aile erken çocukluk yıllarında çocukları için yer ve etkinlik arayışlarında kütüphaneyi iyi bir seçenek olarak görmekte
olup çocuğundaki tavır, alışkanlık, tutum, iletişim, sosyal gelişimi ve becerilerindeki değişimlerden dolayı kütüphane ile
iletişimde kalır.
•
Alabileceğinden daha fazla kitaba ulaşma, seçme, evine götürme özgürlüğü; edebiyat aracılığı ile çocuklarıyla
iletişimde olmak, dil ve anlatım zenginliğinden faydalanmak ailelere iyi gelmektedir. Kendileri için de düzenlenen etkinliklerden
de faydalanmak için aile, kütüphaneyi seçer.
•
Kütüphaneyi kullanmaya başlayan çocuklar ve velileri zamanla kütüphanenin gönüllüsü haline gelir.
•
Kütüphanedeki uygulamalar çocukların kütüphaneyi daha yakından tanıması için fırsatlar yaratır, raflara materyale
hâkimiyet başlar, bilgiye erişimi kolaylaşır.
•
Çocuk, kütüphanenin doğal ortamında öğrendiklerini başkalarına aktarır, bireysel deneyimleri ile yeni bilgi ve beceriler
kazanır, iletişim becerileri gelişir, kalıcı öğrenmeler gerçekleşir, öğrendiklerini günlük hayatına uygular.
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5. Kütüphane Deneyiminde Kullanılabilecek Yöntemler
Kütüphanede sürdürülen çalışmalar yılların deneyimi ile elde edilmiştir. Okul öncesi çocuklarda içinde oyun olmayan
anlatımlar başarısız kalmaktadır. İyi bir deneyim ve doğru bir algı için oyun tabanlı anlatımlardan yararlanmak olumlu sonuçlar
vermektedir. Kütüphanede uygulan çalışmalar sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştır. www.facebook.com/IBornovalib,
www.facebook.com/iBornovaCocukGenclikK, @ibihk, @ibornovaçocukve gençlikk #IBornovaLib
5.1.Kütüphane Turları: Kütüphane gezileri kütüphaneci gözetiminde çocukların yaşına uygun anlatım ve seviyede yapılmalıdır.
Standart bilgiler mutlaka verilmelidir.

Şekil 1.
5.2.Kitap İçerik Çalışması: Ziyaret esnasında gruplara mutlaka kitap okunmaktadır. Kitap okunduktan sonra çocuklarla
kitaptaki görselleri canlandırmaları istenir. Oyun halinde yapılan bu çalışma kitaptaki bilgilerin kullanılması ve daha iyi
anlaşılmasını sağlamaktadır. . Şekil 2

Şekil 2.
5.3.Raf Oyunu: Köpük ve eva ile hazırlanan ve oyun için kullanılan kitaplarla raf düzeni, kitabın rafa dizilmesi kuralları oyun ile
verilir. Kitapların üzerinde yaş gruplarına göre yapıştırılmış yüz simgeleri, bitki ve hayvan görselleri ile kütüphanede bilginin
sınıflandırıldığı algısı verilir. . Şekil 3

Şekil 3.
5.4.Kitap Seçme Ödünç Oyunu: Kütüphanedeki kitapların ödünç alınması ve seçme işlemi çocukların rol alması ile gerçekleştirilir.
Seçme ve ödünç alma süreçleri bu oyunda uygulanır. Raftaki kitapları ödünç alarak kitapları hareket ettirebileceklerini bilmek
çocukları mutlu etmektedir. . Şekil 4

Şekil 4.
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5.4.Konu Grupları: Kütüphane-anaokulu işbirliği ile çocuklarla beraber hazırladığımız görseller, okul öncesi çocuklara
materyalin raflarda konu gruplarına göre yerleştiğini anlatmak kullanılmaktadır. Şekil 5

Şekil 5.
5.5.Atölyeler: Kütüphane ortamında gönüllüler ve destekçilerle okul öncesi çocuklara atölye uygulamaları olumlu sonuçlar
vermektedir. Akıl oyunları, dijital atölyeler, maker, kodlama, arttırılmış gerçeklik, kendin yap atölyeleri ilgi çeken atölyelerdir.
Şekil 6,7,8
		

Şekil 6

Şekil 7

Şekil 8

5.6.Kitap Okuma Etkinliği: Gruplara gönüllülerle, okul öncesi öğretmenliğinde okuyan gençlerle kitap okuma etkinlikleri yapılır.
Farklı materyallerden hazırlanmış kitaplar kullanılır ve ardından pekiştirici etkinlikler yapılır.
Şekil 9-10-11-12													
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5.7.Öğretmen, aile ve diğer kurumlarla çalışmalar: Aile katılımlı çalışmalar kütüphanede beraber kitap okuma, kütüphane
sertifika törenleri Şekil 11, kütüphane ziyareti ve kartı hediyesi Şekil 12, özel günlerin kutlanması çalışmaları Şekil 13 ön
hazırlıklı çalışmalar arasında yer alır. “Yeni Doğanlara Kütüphane Kartı” . Şekil 14 uygulaması geleneksel hale gelmiştir.
Okul öncesi çocukların yazarla buluşması Şekil 15, yazardan kitabı dinlemesi, kitabı edinmesi, iyi bir kütüphane deneyimi
olmaktadır.

Şekil 13-14-15
6. Sonuç
Çocuk ailenin en değerli varlığı ve geleceğe bırakacağı canlı mirastır. Günümüzde ebeveynler çocuklarının geleceğe
hazırlanması noktasında mevcut olanakları takip etmekte ve yararlanmaya çalışmaktadır. Toplumsal herhangi bir durum
farkı gözetmeden, her kesiminden farklı yaş ve deneyimlere sahip tüm bireylere kaynakları ile doğrudan ve dolaylı öğrenme
olanakları sunan halk kütüphaneleri ve onun içinde ya da bağımsız olarak hizmet sunan çocuk kütüphaneleri, velilerin bu
arayışında kaynakları, hizmet anlayışı ve işlevleri ile tercih ettikleri yerlerdir. Çocuklar için okul dışı eğitim ortamı olarak
kullanılan mekânların başında kütüphaneler gelmektedir. Aileler, kütüphanenin güvenli ortamında serbest zaman geçirmeyi,
kitapların dünyasında çocuklarının deneyim kazanmasını ve beraber vakit geçirmektedirler. Çocuklara hizmet sunan kreşler,
anaokulları, etüt merkezleri ve okullar da onlara uygun zengin kaynaklar sunan mekân olarak çocuk kütüphanelerini ziyaret
alanı olarak seçmektedir.
Kütüphanenin bilgi ve bilgi kaynakları ile donanımlı olması, erken yaşlardan itibaren çocukların kitaba dokunması, resimlere,
yazılara bakması, kitabın okunması ile sürdürülen okuma ve bilgi edinmeye dair deneyimlerinin oluşmasına izin vermektedir.
Okumanı verdiği zevk ve gücü hisseden çocuk ve aile kütüphaneyi bir öğrenme ortamı olarak kullanmaya başlamakta,
kütüphaneye dair doğru algı geliştirmektedir. Erken çocukluk dönemimde kütüphaneyi kullanmaya başlayan çocuk, ilerleyen
yaşlarda da kütüphane kullanma alışkanlığı edinmekte, bilgi ihtiyacına kütüphanenin cevap vereceğini bilmektedir.
Etkili bir kütüphane deneyimi sürecinin planlanması ve uygulanmasına dair uygulamaları içeren bu çalışmada; eğitim ve
öğrenme ortamı olarak kütüphanenin işlevi, kütüphane deneyiminin planlanmasında ön hazırlıklar, kütüphane deneyiminde
kullanılabilecek yöntemlerin uygulanabilirliği açıklanmıştır.
Bir öğrenme ortamı olarak çocuk kütüphanesi, çocuklara kütüphanede deneyim ortamı sunarak onların gözlem, inceleme,
eleştirel düşünme, sonuç çıkarma, yaratıcılık, bilgiye erişim ve kaynak kullanma, temel akademik becerilerinin gelişmesine fırsat
yaratır. Kütüphanedeki deneyim anlamlı hale getirilmediğinde, kütüphane imkânları kişilerin kendi algısı, bilgisi doğrultusunda
kullanılmaktadır. Kütüphane, erken çocukluk dönemi çocuklara ve ailelerine bilgiye erişim becerileri kazandırma, kütüphaneyi
ve hizmetleri tanıtma, okuma alışkanlığı kazandırma, okuma ve bilgi edinmeye yönelik planladığı etkinlerle kullanıcılarında
kütüphaneye, hizmet ve işlevlerine dair doğru bir algı, farkındalık yaratmaktadır.
Toplumsal farklılık gözetmeden tüm bireylere kaynakları ile doğrudan ve dolaylı öğrenme olanakları sunan çocuk
kütüphanelerinde, erken çocukluk dönemi kullanıcıları hedef alınarak yapılan uygulamalar kütüphane hizmet ve işlevlerinin
tanıtılmasında, kullanılmasında, yayınlaşmasında etkili olmaktadır.Okul dışı öğrenme ortamı ve yaşam boyu öğrenmede önemli
bir eğitimsel önem taşıyan halk ve çocuk kütüphanelerine yapılan bireysel ve grup ziyaretlerinin eğitim ve öğretim sürecinin
bir parçası olarak değerlendirilmesi gerekir.
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Asuman Nesibe GÖK
1987 yılında A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Ana Bilim dalını birincilikle
tamamladı. Bitirme tezi ile Emily Dean. Ödülü aldı. Yüksek lisansını aynı üniversitede
tamamladı, Doktora programını tez aşamasında özel nedenlerinden dolayı tamamlayamadı. İlk
görev yeri MSB ARGE Dokümantasyon ve Enformasyon Merkezinde, NATO/AGARD TIP (Teknik
Enformasyon Paneli) de çalışmalar yürüttü, yurtdışında dokümantasyon ve enformasyon
merkezlerinde hizmet içi eğitimlere katıldı. TSE’ de raportörlük yaptı.
1994 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Foça İlçe Halk Kütüphanesinde çalışmaya başladı.
Yetişkinlere yönelik şairlerin katılımıyla şiir dinletileri, resim çalışmaları ve aile içi iletişim
atölyeleri organize etti. Çocuklara yönelik İngilizce ve Türkçe dil becerileri, dans, resim
etkinlikleri ve sergileri düzenledi.
Karşıyaka Hoca Mithat İlçe Halk Kütüphanesinde Kütüphaneci olarak çalışırken anaokulları
başta olmak üzere çocuklara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Karşıyaka Çocuk Kütüphanesinde okuma, kütüphane kullanma
alışkanlığı üzerine çalışmalar ve etkinlikler yaptı.
2010 yılında görevde yükselme sınavı sonrası Bornova İlçe Halk Kütüphanesine Müdür olarak ataması yapıldı. Müdürlüğe
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bağlı Bornova İlçe Halk, Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk/Gençlik ve kamu/vakıf işbirliği projesi ile hayat bulan Gezici
Kütüphane ile kütüphanecilik hizmetlerini sürdürmektedir. Uyguladığı projeler arasında okul öncesi öğretmen adayları ile
zenginleştirilmiş kitap okuma, gönüllüler ile İngilizce dil ve kendin yap beceri atölyeleri, çocuklara yönelik kütüphanecilik
oyunları yer almaktadır.
Okuma alışkanlığı üzerine çocuklar ve velilere yönelik sunumlarını “Okumak Eğlencelidir” başlığı ile kütüphanede ve okullarda
yapmaktadır. Gönüllülerle/destekçilerle çocuklara yönelik okuryazar buluşmaları ve okuma alışkanlığına yönelik etkinlikler başta
olmak üzere kodlama, arttırılmış gerçeklik uygulamalarına devam etmektedir. Kütüphane çalışanlarına ve öğretmenlere yönelik
bilgi okuryazarlığı seminerleri de düzenlemektedir. Deneyimlerini bildiri, seminer ve poster sunumu olarak paylaşmaktadır.
Okul öncesi çocuklara yönelik düzenlenen seminer ve toplantılara katılmaktadır. Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şube
Başkanlığını yürütmektedir. Hayatına değer katan ona en büyük deneyimleri yaşatarak öğreten kızı ve oğlu çocuklara yönelik
çalışmalarının kaynağı olmuştur.
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Çocuk Edebiyatının Köşe Taşları ve Çocuk
Kütüphanelerinin Öz Kültür Ögeleri Olarak Eski Harfli
Çocuk Dergileri: 1869-1928 Yılları Arası / The Child
Magazines With Old Alphabet: 1869-1928 years
Ayşe Kasap

Kütüphaneci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aysesen2005@gmail.com /
Librarian, The Istanbul Metropolitan Municipality
Öz
Eski harfli çocuk dergileri çocuk edebiyatı için temel kaynaklardandır. Çocuk edebiyatı, çocukları eğitmek ve çocukların zevk
alarak okumalarını sağlamak için çıkarılan yayınları kapsar. Çocuklar için çıkarılan eserlerde vazgeçilmez özellikler, eğlendiricilik
ve eğiticiliktir. Bu çalışmadaki amaç:
Çocuklarımızın öz kültür ile yoğrulması ve geleceğe bilinçle hazırlanması için; eğitici, eğlendirici ve öğretici metinler içeren,
150 yıllık bir geçmişe sahip olan eski harfli çocuk dergilerinin kültürel miras olarak farkındalığını arttırmak ve edebiyat,
tarih bilinci oluşturmak için bu hazinelerin gün yüzüne çıkarılması ve çocuk kütüphanelerinde görsel olarak bulundurulmasını
sağlamak.
Eski harfli çocuk dergilerinden “Günümüzde çocuklara yönelik olarak hazırlanan eserler için yazarlara, yayınevlerine ve çocuk
edebiyatına katkı sunmak.
Abstract
In order for our children to be kneaded with their own culture and ready for the future consciously; which has educational
and entertaining texts, to raise awareness of these publications, which have a history of 150 years, as cultural heritage
and to create literature and history consciousness to bring into these treasures open and keep them as a visual in the
children’s libraries.
To contribute to child-directed writers, publishing houses and children’s literature from Old-Alphabet Child Magazines.
Anahtar Sözcükler: Eski Harfli Çocuk Dergileri; Çocuk Edebiyatı; Kültür Aktarımı; Değerler Eğitimi; Kültürel Miras
Keywords: Old-Alphabet Child Magazines; Child Literature; Cultural Transfer; Values Education; Cultural Heritages
1.Giriş
Çocuk edebiyatı, çocukları eğitmek ve çocukların zevk alarak okumalarını sağlamak için çıkarılan yayınları kapsar. Çocuklar için
çıkarılan eserlerde vazgeçilmez özellikler, eğlendiricilik ve eğiticiliktir. Çocuk dergileri, erken yaştan itibaren genel kültürün
zenginleştirilmesi, edebî zevkin yerleştirilmesi, okuma ve süreli yayın takip etme alışkanlığı kazandırılmasında önemli etkilere
sahiptir.
Çocuk dergileri çocukların zevk alarak okudukları, okurken eğlendikleri yayınlardır. Eğlendiriciliğin eğiticilikten bir adım daha
önde olması gerekir. Bunun nedeni çocuğun ilgi, ihtiyaç ve gelişim özelliklerinde aranmalıdır (Öğüt, 2006: 1).
Bu dergiler* sosyal, kültürel ve ahlaki değerlerin aktarılmasında önemli rol üstlenmişlerdir. Özellikle çocuk edebiyatının
gelişmesinde bu dergilerin büyük etkisi olmuştur. Çocuklar için çok sayıda yerli ve yabancı hikâye, roman, masal, fıkra,
tiyatro, anı, mektup gibi modern edebiyat türlerine yer verilmiştir.

Araştırmanın Temel Kaynakları Eski Harfli Çocuk Dergilerinden ulaşılan ve incelenenler: Aile, Arkadaş, Ayîne, Bahçe, Bizim Mecmua, Ciddi Karagöz, Çıtı Pıtı, Çocuk Bahçesi( 1905), Çocuk
Bahçesi(1914), Çocuk Dostu, Çocuk Duygusu, Çocuk Dünyası (1913), Çocuk Dünyası (1926), Çocuk Yıldızı, Çocuk Yurdu, Çocuklar Alemi, Çocuklara Arkadaş, Çocuklara Kıraat, Çocuklara
Mahsus Gazete, Çocuklara Rehber, Çocuklara Talim, Debistân-ı Hıred, Etfâl (1875), Etfâl (1886), Hacıyatmaz, Haftalık Çocuk Gazetesi, Haftalık Resimli Gazetemiz, Hazine-i Etfâl, Hür
Çocuk, Küçükler Gazetesi, Lâne, Mektep, Mektepli, Mektepliler Alemi, Mekteplilerle Arkadaş, Mini Mini, Musavvar Çocuk Postası, Musavver Küçük Osmanlı, Mümeyyiz, Numûne-i Terakki,
Resimli Dünya, Sadâkat, Sevimli Mecmua, Talebe, Talebe Defteri, Talebe Mecmuası, Tercüman-ı Hakikat, Türk Çocuğu, Türk Çocuğu (1913), Türk Çocuğu (1926), Türk Yavrusu, Vasıta-i
Terakki, Yeni Yol.
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Bu bağlamda “Eski harfli çocuk dergileri çocuk edebiyatının köşe taşlarından biri ve temel kaynaklardandır” diyebiliriz.
Tanzimat’tan sonra yayına başlayan çocuk dergiciliği, çocuk eğitimi alanında büyük bir öneme sahiptir. O dönemden beri çocuk
eğitiminde kullanılan çocuk dergileri, ders kitapları ile güncel olaylar arasındaki boşluğu doldurması bakımından önemlidir.
Sahip olduğu bu özellikle çocuk dergileri, çocuk edebiyatının oluşumunda bir köşe taşıdır. Bu yüzden çocuk edebiyatı, çocuk
dergilerinden bağımsız düşünülmemelidir.
2.Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Dergileri Tarihine Genel Bir Bakış:
Her toplum, tarihin her devrinde çocukların eğitimi, öğretimi, terbiyesi ve ahlâkı gibi konularda kaygı taşımışlardır. Manevi
ve ahlâki değerlere sahip ve saygılı, şahsiyetli, vatanına, milletine ve insanlığa faydalı bireyler olmaları konusunda hassasiyet
gösterip, bu yolda neler yapabiliriz sorularına yanıt arama çabalarına girmişlerdir. Eğitim, öğretimin en önemli parçası olan
kitaplar ve dergiler bu amaca hizmet eden birer araç olmuşlardır (Kasap, 2011: s.1).
Süreli Yayınlar etki alanı geniş bir yayın şeklidir. İnsanları eğitmek ve eğlendirmek, bireysel ve toplumsal sorunlara ilgi
çekmek, yaşam koşullarının iyileştirilme çabalarına katkıda bulunmak gibi amaçlarla yayınlanmaktadırlar.
“Dergilerin garip bir kaderi var. Bir nesle hitap ederler çok defa. Sonra meşin türbelerinde ebedi istirahate çekilirler. Bir
ölen heyecanlar mezarlığı. Ama bir devrin çehresini makyajsız olarak dergilerinde bulabiliriz, kitaplarında değil. Kitap daha
yapmacıklı. Orada düşünceler gelecek asırlara yollanan birer mektup. Kitaplar çok defa mumyalanmış fikirler. Dergi ve
gazete, bir devri, terlik ve sabahlığı ile teşhir eder. Bunun için dergilerde seyahati, kitaplarda seyahate tercih ederim. Daha
mahrem, daha samimi bir yolculuk. Şehrin iç sokaklarına daha çok sokulabilirsiniz,” (Meriç, 1992: 183).
Dergiler yayınlandığı dönemin sosyolojik, kültürel, siyasal, ekonomik, tarihsel ve edebi yansımalarını sonraki dönemlere miras
olarak taşırlar ve Cemil Meriç’in dediği dönemin anlaşılmasında aydınlatıcısı etkisi yadsınamaz. Çocuk dergileri de eğitim
tarihi, çocuk edebiyatı ve çocuk eğitimi için olduğu kadar sosyal tarih, siyasal tarih, kültürel tarih, edebiyat, basın ve diğer
dallarla ilgilenen araştırmacılar için çok önemli kaynaklar niteliğindedir.
Dünyada çocuklar için süreli yayınlar ilk olarak Batı’da ortaya çıkmıştır. 1722 yılında Leipzig’de yayınlanan “Leipziger
Wochenblatt für Kinder “ çocuk dergiciliğinin ilk örneği olarak kabul edilir. Bu ilk derginin içeriğini hikâyeler, fabller, tabiat
bilgisi konuları, mektuplar ve birtakım temsiller oluşturmaktaydı (Şahinbaş, 1991: s. 77).
İngiltere’de 18. yüzyılda yayınlanan ilk çocuk dergisi 1788’de ‘Juvenile Magazine’ (Gençlik Dergisi)’dir. Bu dergide öyküler,
denemeler, oyunlar, bilmece, şiir, resim ve haberler yer aldı. Amerika Birleşik Devletlerinde ise ilk çocuk dergisi 1789’da
yayınlanan The Children’s Magazine’(Çocukların Dergisi)oldu. Bu dergiler iyi bir şöhret yapmalarına rağmen kısa ömürlü
oldular, (Oğuzkan, 1987: s. 25). 19. yüzyılda ise 1824’te yayınlanmaya başlayan The Child’s Companion yüz yıla yakın bir
süre yayın hayatını sürdürmüştür. Başlangıçta çocuklar için çıkarılan dergilerde eğitim amacı öne çıkıyordu. 19. yüzyılın
ortalarına doğru ABD ve Avrupa’da yayımlanan çocuk dergilerinde ise eğlence eğitimden daha önemli duruma gelmiştir.
Ülkemizde çocuk dergiciliğinin doğuşu Tanzimat’la birlikte hız kazanan sosyal değişimin bir devamı niteliğindedir. Tanzimat
döneminde batılılaşma çabalarının halk arasında yerleşmesine yönelik pek çok yönteme başvurulmuştur. Tanpınar’a göre
‘Yeniliğin memleket içinde yerleşmesinde ve gelişmesinde âmil olan şeyler arasında yeni yeni filiz süren gazeteciliği de saymak
lâzım gelir’(Tanpınar, 1982: s. 153). Kadınların, gençlerin ve çocuğun toplumsal alanda yer almaya başlaması ile birlikte
yayın dünyasında bu kesimlere yönelik çalışmalara kayıtsız kalmıyor. Bu saha da ilk çocuk dergisi MÜMEYYİZ 1869 yılında
yayın hayatına başlamıştır. İlk çocuk dergileri günlük gazetelerin haftalık ekleri olarak neşredilmiştir ve Tanzimat dönemi
çocuk dergileri uzun ömürlü olamamıştır. Bu dönem çocuk dergileri zorluklar içerisinde var olmaya çalışmışlardır. Tanzimat
dönemi çocuk dergilerinden en uzun ömürlüsü, ilk çocuk dergisi unvanına da sahip olan Mümeyyiz 49 sayı çıkabilmiştir.
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Resim 1.Eski Harfli Çocuk Dergilerinden bir kolaj
3.Dergilerin İçeriği:
Süreli yayınların okunması ve tüketilmesi daha kolay olduğu için çocuklar, kitaplara oranla bunlara daha büyük ilgi göstermiştir.
(Okay, 1999: s.15) Bu dergiler; çocukların eğitimi için çok az sayıda eserin bulunduğunu, yazılan eserlerin ise daha çok
aileler ve eğitimcilere yönelik olduğunu ve bunların da gençler için yetersiz kaldığı gerçeğinden hareketle, amaçlarını çocuklar
ve gençler için en iyisini yapmak biçiminde belirlemişlerdir. Dergilerdeki konular çocukların ve gençlerin beğenecekleri tarzda
yazılmıştır.
Genel olarak o dönem çocuk dergilerine baktığımızda bilginin ağırlıklı olduğunu görmekteyiz. ‘Çocukların eğitimi ve terbiyesi’
esas alınmıştır. 1869 -1923 yılları arasında çıkan gazete ve dergilerin amacı çocuklara ilmi ve teknik bilgiler, İslam ahlâk
ve terbiyesi, batılı tarzından örnekler, batılı büyük adamların hayatları, çeşitli marifetler, sanat zevki verilmesi gibi konular
verilmektedir. 1923’ten sonra ise yeni kurulan devletin benimsediği fikirlerin aşılanması, öğretilmesi amaç olmuştur. Bu
fikirlerin başında laiklik, batılılaşma ve inkılâpların savunuculuğu gelir (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, cilt 2 s. 159.)
Eski harfli çocuk dergilerinde ağırlıklı olarak terbiye, ahlâk, eğitim gibi konular işlenmiştir. Eğitici özellikler taşıyan bu
dergilerde bilgi verici ve ahlâkî yazılara, okullardan haberlere, okuyucu mektuplarına, bilmecelere, hikâyelere, eşya ve hayvan
tanıtımlarına, Osmanlı ve Avrupa basını hakkında bilgilere, yeni gelişmelere, keşiflere, tarih, geometri, hesap, coğrafya
bilgileri ve özlü sözlere, İstanbul ve semtlerine, tarihî yapılara ve Avrupa medeniyetine ait bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca ülke
ve dünyadan haberler, fıkralar, çocuk şiirleri, masallar, çocuklar için yazılmış tiyatro eserleri, sağlık, spor ve izcilik yine bu
dergilerde yer alan başlıklardır. Bu dergilerde yer alan yazılar eğlendirerek eğitme amacı gütmüştür (Şimşek, 2002: s. 143).
Dergilere değerler yönünden bakıldığında, en fazla Ahlaki Değerlere yer verildiğini görürüz. Ahlaki değerlerin alt başlıklarına
baktığımızda karşımıza şöyle bir sıralama çıkmaktadır.
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımsever ve merhametli olmak
Akıllı ve pratik zekâlı olmak
İyi olmak ve iyilik etmek
Dikkatli ve tedbirli olmak
Çalışkan olmak
Sabırlı ve umutlu olmak
Kanaatkâr olmak
Büyüklerin sözünü dinlemek
Mağrur olmamak ve muhteris olmamak
Görünüşe aldanmamak
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Önyargılı olmamak
Dayanıklılık ve sağlıklı olmak ve temizliğe önem vermek
Fedakâr olmak
Vefalı olmak
Vazifeye sadakat, cesur olmak, birlik ve beraberlik
Affedici olmak ve saygılı olmak
Verdiği sözü tutmak, her söze inanmamak,
Tasarruflu olmak
İftiradan uzak durmak
Tecrübeye önem vermek
Adaletli olmak
Anne ve baba sevgisi
Çocuk dergisinde en fazla üzerinde durulan ikinci değer Örnek Kişilik modelleridir. Dergilerde kişilik modeli ile ilgili alt baslıklara
göre şu sonuç çıkmıştır:
Cesaretli olma
Vatanseverlik
Çalışkan olmak
Akıllı olmak
Bilgili olmak
Yardımseverlik
Hürriyete önem vermek
Adaletli olmak ve anne ve baba sevgisi
Dergilerde üçüncü değer olarak Millî ve Evrensel değerlerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dergilerde millî değerlerle ilgili alt
başlıklarda şu sonuç çıkmıştır:
Vatan ve millet sevgisi
Devletin yönetim sistemine uygun olarak dönemsel rejimlerin desteklenmesi örneğin: Cumhuriyet döneminde yayınlanan Yeni
Yol dergisi Cumhuriyet rejimine paralel bir yayın politikası gütmüştür. (Cumhuriyete önem verme)
Bayrak sevgisi
Dergilerde evrensel değerlerle ilgili alt başlıklarda şu sonuç çıkmıştır:
Hayvan sevgisi
Batıl inançlardan uzak durma ve bilime önem verme
Teknolojiye önem verme
Hürriyete önem verme
Tabiata merak duyma
Başka ülkelere merak duyma
Çocuk eğitimine önem verme
Osmanlıca Çocuk Dergilerinin, genelde kısa bir yayın hayatına sahip olduğu görülmektedir. Mümeyyiz, 49 sayı çıkmıştır.
1869 yılında Sıtkı Efendi adlı yayıncının, aynı adlı günlük gazetenin çocuklar için haftada bir neşrettiği Mümeyyiz’in her
sayısı ayrı bir renkte çıkarılmıştır.Her sayıda çocuklar için haberler, bilmeceler, roman tefrikaları, ahlâki yazılar yayınlamıştır.
Mümeyyiz’in çocuklara tavsiyesi ve beklentisi 1. sayının 1. ve 2. sayfalarında ki yazıda açıkça belirtilmiştir. Çocuklara şöyle
seslenilmiştir:
(ÇOCUKLAR)
Şimdi bir de şu sizin için çıkardığımız gazetede ne yapmalıyız, nasıl mektebe gitmeli, derse nasıl çalışmalı, nasıl okuyup yazmalı
ve ana ve babamıza ve hoca efendilere nasıl itâat etmeli, onları yazacağız ve dünyada iyi ve herkesin beğeneceği huylar nedir
ve ayıplayacağı şeyler nelerdir onları size bildireceğiz. Ama bakın biz sizin için ne kadar gayret sarf ediyor ve çalışıyor isek siz
de bu gazeteyi öyle okumalı ve anlayamadığınız şeyler olursa efendi ve beybabanızdan ve yahud hocanızdan sorup öğrenip anı
tutmalısınız ki biz de sevinelim ve size herkes aferin desin.
(ÇOCUKLAR)
Eğer siz (biz okuyoruz, mektebe gidiyoruz, çalışıyoruz) derseniz size şöyle cevap veririz ki biz sizi görüyoruz. Vak’a mektebe
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gidiyorsunuz cüzler ve kitaplar okuyorsunuz ve akşamlara kadar sallana sallana çalışıyorsunuz. Ama sâir milletlerin mekteplerini
ve çocuklarının güzel güzel mektebe gidip geldiklerini ve mektepde güzel güzel oturduklarını görüyoruz da sizin mektepdeki
fırsat buldukça ettiğiniz gürültüleri ve mektepden âzâd olduktan sonra sokakdaki hallerinizi beğenmiyoruz.
Bak şimdi her milletin çocukları öyle çalışıyorlar ki, sekiz on yaşlarına geldikleri halde her kitabı okuyorlar her şeyi biliyorlar,
siz ahmak değilsiniz a! Eğer ki siz de çalışırsanız öğrenirsiniz ama (Bize ne okutulursa onu okuruz ve ne kadar çalıştırırlarsa
o kadar çalışırız ve ne sûretle terbiye ederlerse öyle terbiye oluruz derseniz) pek ey bakalım. Şimdi mekteplerde her
şey okunacak. Eğer ki çalışıp güzelce öğrenirseniz sözünüz sahih imiş. Bir de size mektepden çıktığınızda sokak ortasında
birbirinizle yaka paça döğüşün diye kimse öğretmiyor. Ya buna ne dersiniz. Artık burada suçlusunuz. Ne ise şimdiye kadar
olan oldu, geçen geçti ve böyle sizin gibi sokaklarda döğüşür hiçbir milletin çocuğu kalmadı. Artık siz de bu huyunuzu bırakınız
zira bunun için sizi sevenler pek gücenmektedirler. Şimdi burada bırakalım da ileride nasıl yapmamız lâzım gelir söyleriz.
Çocuklar artık mahalle aralarında ceviz oynamak zamanları geçti. Okuyup yazmalı adam olmalı. Bir kere sâir millet çocuklarına
bakınız da insâf ediniz. Sekiz yaşında ve mahalle mektebinde bulunan bir Hıristiyan çocuğu dünya kaç kıtadır ve biz hangi
parçasındayız ve başka kıtalarda hangi devletler ve milletler vardır? Hiç olmazsa da bir parça bilir ve bakkala gidip ev için lâzım
gelen şeyleri alır ve rakam ile hesap eder. Sonra bir başka mektebe çıkıp gitti kendi lisanından başka birkaç dil dahi öğrenir.
Azıcık büyüyünce söylediği sözü bilir ve bilmediğini öğrenir. Bizim çocuklarımızın içinde dünya kaç kıtadır ve belki dünya nedir
bilmeyenler var. Herkes tasdik eder ki siz akıl ve fikir ve idrâk ve sür’at-i intikalce her milletin çocuklarından muhtârsınız lâkin
hani o sizin mektebe istemeye istemeye gitmeniz ve okuyup yazmaya çalışmamanız ve vaktini birtakım oyunlarla geçirmeniz ve
birbirinize fena sözler söylemeniz yok mu sizi bu hâllere koyan işte odur. Çocuklar çalışın yukarıda söylediğimiz şeylerin hepsi,
Padişah efendimiz sayesinde mekteplerde okuyacaksınız ve çalışırsanız büyük adam olacaksınız. İşte bu gazeteyi mücerred
sizin için çıkardık. Her Cuma günleri çıkaracağız ki öyle tatil gününü haylazlıkla geçirmeyiniz. Gazete okuyup kötü şeyler nedir,
iyi şeyler ne gibi şeylerdir. Öğreneceksiniz. Ümid ederiz ki devletin hizmeti ve bizim gayretimiz zâyi olmaz.
								
(İnşa’allah-ü Teâlâ).

Resim 2. Mümeyyiz: sayı 1 sayfa1
En uzun ömürlü çocuk dergisi olan “Çocuklara Mahsus Gazete”, 9 Mayıs 1896’da yayınlanmaya başlamış ve 12 yıl içerisinde
626 sayı çıkmıştır. ‘Kız ve erkek bütün çocukları, daha iyi ahlâklı, daha bilgili hale getirmeğe hizmet etmek gayesi’ ile yayın
hayatına atılan bu bol resimli haftalık dergide hikâyeler, masallar, şiirler yanında toplumu ve insan sağlığını ilgilendiren
bir takım yazılara yer verilmiştir. Dergi, öğretici ve ahlâki olmak şartıyla okuyucu yazılarını da yayınlamayı gelenek haline
getirmiştir. Çocuklara Mahsus Gazete 1908 yılına kadar yayınını sürdürmüştür.
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Resim 3. Çocuklara Mahsus Gazete: sayı 1 sayfa 1

Resim 4. Çocuklara Rehber: sayı 1 sayfa 1

Onu 173 sayıyla “Çocuklara Rehber” dergisi takip etmektedir. 1897 yılında Selanik’te çıkmıştır. İlk sayıdaki ‘Mesleğimiz’
başlıklı yazıda çocukların eğlenmeye hakları olduğu ve çocuklara boş vakitlerinde nasıl eğlenmeleri gerektiği yönünde rehberlik
yapmak istendiği ve bu sebeple derginin adının ‘Çocuklara Rehber’ konduğunu belirtiyor. Gerçekten de dergi 1897 -1901
yılları arasında çıkan 173 sayısı ile dönemin çocuklarını eğlendiren bir dergi olmuş ve ayrıca gerek yurtiçi ve gerekse
yurtdışından bilhassa eğitim ağırlıklı verdiği haberlerle çocukların aktüalite bilgilerinin artmasına da yardımcı olmuştur.
İlk çocuk dergilerinden bir diğeri de 43 sayı çıkan “Çocuk Bahçesi”’dir. ‘Çocukların ahlâkını süslemeye ve düşüncelerini
aydınlatmaya hizmet için etmek’ üzere 13 Ocak 1905 de yayınlanmaya başlamıştır. Derginin ilk sayısında çıkış nedenleri
arasında derslerinden yorulan çocukları dinlendirmek ve o güne kadar alt üst olan imlâ kuralları konusunda bir fikir vermek
gibi amaçlar ileri sürülmüştür. Bir yıl kadar yayınını sürdüren bu dergide küçük fıkralar ve bulmacalar da bulunmaktadır. Hiç
resim bulunmayan bu dergide daha çok öğretici ve ahlâki yazıların yayınına önem verilmiştir.
1908 Meşrutiyetinden sonra çocuk dergilerinin sayısında bir artış olmuştur. Bu dergiler arasında 1913 yılında Türk Yurdu
Kütüphanesi yayınları arasında ‘Çocukların fikirlerinin açılmasına çalışmak’ üzere haftada bir çıkan ve uzun süre devam eden
“Çocuk Dünyası”nı sayabiliriz.

Resim 5. Çocuk Bahçesi: sayı 2 sayfa 1		
Resim 6. Çocuk Düyası: sayı 1sayfa 1
113 sayı çıkan “Yeni Yol” dergisi de 1 Şubat 1923 yılında Bolu’da yayınlanmıştır. Yeni kurulmakta olan rejimle paralel
bir politika gütmeye çalışan dergi ilk sayının iki buçuk sayfasını ‘Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Çocukluk Hayatı’na
ayırmıştır.
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Resim 7, Yeni Yol: sayı 10 		
Resim 8, Etfal: sayı 23 Balina balığının avlanması
Çocukların ilgisini çekecek görsel malzeme kullanılmaya ise kronolojik olarak dördüncü çocuk dergisi olan ‘Etfâl’ (1875)
başlamıştır. Resim yayınlayan ilk çocuk dergisi unvanına sahiptir.
1924 yılında yayınlanmaya başlayan “Resimli Dünya” (21 sayı) ve 1925 yılında yayınlanan “Sevimli Mecmua’”(13 sayı)
dergileri güzel kapak resimleri ile çocukların dikkatini çekmeyi başarmışlardır. Şiirler, oyun tarifleri, piyesler, resimli hikâyeler
ve karikatürler ile dergilerin içeriği zenginleştirilmiştir. Ayrıca Sevimli Mecmua dergisi her sayısında çocuklara renkli, kağıdı
kartona yakın maket çıkarmalar hediye etmiştir. (Karagöz, Çocuk Elbiseleri, Mutfak araç gereçleri, oyuncaklar gibi)

Resim 9. Sevimli Mecmua Sayı: 7 Çocuklara verdiği Karagöz maketi		

Resim 10. Resimli Dünya Sayı: 2

Çocuk dergilerinde kullanılan görsel malzemeler içerisinde resimler ve karikatürler önemli bir yer tutar. Çocuk dergileri,
yayınladıkları resimlerle okuyucu kitlesine, albenisi yüksek ve onların ilgilerini çekecek görsel malzeme sunmuşlardır. Çocuk
dergilerinde yayınlanan resimleri incelediğimizde:
Doğa ve manzara resimleri, kitap okumaya teşvik edici resimler, doğa içinde ve ev ortamında resmedilmiş çocuk kareleri,
doğal ve vahşi yaşama ilişkin resimler, doğal yaşamı anlatan resimler içerisinde, bitki ve hayvan resimleri yer almaktadır.
Hayvan resimleri içerisinde ise vahşi hayvanlar ağırlıktadır.

Resim 11. Çocuklara Mahsus Gazete: sayı 25 Mütalaa			
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Resim 13. Çocuklara Kıraat sayı: 1 Zurafâ – Zürâfe
Resim 14. Çocuklara Mahsus Gazetesi Sayı: 9 Malumatı Fenniye
resimleri
Teknik ve bilimsel gelişmeleri anlatan resimler, bilim adamlarının kendi hayat hikâyeleri ile birlikte fotoğraflarını ve çalışmaları
ile ilgili resimleri, tren, teyyare (uçak), vapur, balon, bisiklet, mikroskop, telgraf, laboratuar ortamı görselleri mevcuttur.
Çeşitli doğa olaylarını anlatan resimler; fırtına, kar, yağmur, yanardağın lav püskürtmesi vb. Coğrafya konularına ilişkin
resimler (dünya nasıl parıldar, gece ve gündüzün oluşması, mevsimlerin oluşması, dünyanın yuvarlak oluşu, bir damla suyun
içindekiler, gaz basıncı vb.) gibi öğretim amaçlı resimler de tespit edilmiştir.

Resim 15. Çocuklara Kıraat: Bir Damal su ne acayip dünyadır!
uçuyor!

Resim 17. Talebe Defteri: Sayı 6, s.8. 		

Resim 16. Talebe Defteri Sayı 4: Artık insanlarda

Resim 18. Etfal: Sayı 12 Yanardağ resmidir
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Ayrıca hikâyeleri ve masalları daha ilgi çekici hale getirmek için konuya uygun resim kareleri çizilmiştir. Çocukların dikkatini
çekmek için ilginç ve sevimli resimlerler de dergilerin kapak resimleri yapılmıştır. Diğer resimler ise; eğlendirici, mizah
ağırlıklı resimlerdir. Çeşitli karikatürler ve eğlenceli bir olayı, fıkrayı anlatan çizgi film türü resimler yayınlanmıştır. Bilmeceler,
Bulmacalar, Farkı bul, Muamma (Tangram), Yazısız Hikâye gibi bölümler içinde resimler kullanılmıştır.

Resim 19. Sevimli Mecmua Sayı: 13. Kapak resmi			

Resim. 21. Etfal. Sayı 5 Muamma (Tangram)
tablosu

		
		
		
		

Resim 20. Çocuk Dünyası Kapak resmi

Resim 22. Resimli Dünya sayı 2 sayfa 14 Yazısız hikaye: Ressamın canlı

Resim 23. Resimli Dünya sayı: 1 sayfa 5
Yumurtacı -Aman doktorcuğum üzerimde bir kırgınlık var!
Doktor – Dilin çıkar bayım!?
Yumurtacı – Naa!!!

Bu resimler, eğitim ve öğretim bakımından oldukça önemlidir. Hey şeyden önce bu resimler, çocuklar için zaman ve mekân
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kavramlarını geliştirici, ufuk açıcı, ilginç araç ve makineleri tanıtıcı ve eğlenceli bir dünya sunmaktadırlar. Dergilerde
yayınlanan teknik ve teknolojik gelişmeleri ifade eden bu tür resimler, aynı zamanda öğretici özelliğe de sahiptir. Çocuğun ruh
dünyasını ve algılama gücünü artırmaya yönelik çalışmalar, çocuğun gelecekteki başarısına da etki edecektir. Bu resimler,
sözlü anlatıma dayalı bir öğretim geleneğinde önemli bir değişimi ifade etmektedir (Şimşek, 2001).
19. yüzyılın sonlarından itibaren dönemin şöhretli yazarları, çocuk dergilerinde boy göstermeye başladı. Tevfik Fikret, Ziya
Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Rıza Tevfik, Raif Necdet, Akagündüz, Ömer Seyfettin, Halide Nusret Zorlutuna, Ahmet
Mithat Efendi, Şemseddin Sami gibi isimler yazı ve şiirleriyle çocuk dergilerine katkıda bulundu.
Çocuk dergileri genellikle haftalık olarak yayınlanmış, küçük bir bölümü on beş günde bir çıkarken bir tanesi de aylık olarak
çıkmıştır. (Türk Çocuğu) Dergiler hafta tatilinden bir gün evvel (Perşembe) ya da hafta tatilinin olduğu Cuma günü çıkmıştır.
Bunun sebebini de genellikle ilk sayfalarına “Çocukların derslerini ihmal etmemeleri gerekçesi” ile olduğunu belirterek
açıklamışlardır.

Resim 24. Çocuk Dünyası Sayı: 96 Akıllı Hırsız

1875

Kronolojik Liste
Dergi Adı
S
Mümeyyiz 49
Hazine-i
1
Etfâl
Sadâkat
6

1875

Etfâl

16

1875

1913

1875
1876
1879

41
13
26

1876
1877
1880

1913
1914
1914

1880

Ayîne
Arkadaş
Tercüman-ı
Hakikat
Aile

3

1880

1914

1880

Bahçe

40

1881

1914

1881

Mecmua-i 4
Nevresidegân
Çocuklara 12
Arkadaş
Çocuklara 18
Kıraat

1881

1914

1881

1918

1882

1918

Ç
1869
1873

1881
1881

K
1870
1873

Ç
1913
1913

1875

1913
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Kronolojik Liste
Dergi Adı
S
Mektepli
39
Çocuk
61
Duygusu
Türk Yav2
rusu
Çocuklar
10
Alemi
Kırlangıç
3
Mektep
72
Çocuk
21
Bahçesi
Türk Ço11
cuğu
Çocuk
13
Dostu
Mini Mini
7

Küçükler
Gazetesi
Hür Çocuk

K
1914
1914
1913
1913
1913
1917
1914
1914
1914
1914

8

1918

3

1918
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1882

Vasıta-i
Terakki

4

1882

1919

1886
1887

Etfâl
Numûne-i
Terakki
Debistân-ı
Hıred
Çocuklara
Talim
Çocuklara
Mahsus
Gazete
Çocuklara
Rehber

23
9

1886
1888

1919
1920

1

1887

1922

9

1888

1923

626

1908

173

Çocuk
Bahçesi
Musavver
Küçük
Osmanlı
Mekteplilere Arkadaş
Talebe

1887
1887
1896

1897

1905
1909

1910
1912

Haftalık
8
Çocuk
Gazetesi
Lâne
3
Hacıyatmaz 1

1919

Bizim Mec- 74
mua
Yeni Yol
113

1927

1923

Talebe
Mecmuası

2

1923

1901

1923

18

1923

43

1905

1923

Musavvar
Çocuk
Postası
Çıtı Pıtı

4

1923

3

1909

1924

14

1910

3

1912

1913

Çocuk
94
1918
Dünyası
1913
Ciddi Kara- 3
1913
göz
1913
Talebe
68
1918
Defteri
1913
Çocuk
7
1913
Yurdu
Ç Dergini çıkış tarihini, S Derginin kaç sayı çıktığını,
K Dergini kapanış tarihini belirtmektedir.

Dergi Adı
Aile
Arkadaş

Ç
1880
1876

1920
1920

1926

Haftalık
7
1924
Resimli
Gazetemiz
1924
Resimli
21
1925
Dünya
1925
Sevimli
13
1925
Mecmua
1925
Mektepliler 6
1925
Âlemi
1926
Türk Ço24
1928
cuğu
1926
Çocuk
30
1927
Dünyası
1927
Çocuk
10
1927
Yıldızı
Ç Dergini çıkış tarihini, S Derginin kaç sayı çıktığını, K
Dergini kapanış tarihini belirtmektedir.

Dergilerin Alfabetik Listesi
K
S
Dergi Adı
1880
3
Hazine-i Etfâl
1877
13
Hür Çocuk
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Ç
1873
1918

K
1873
1918

S
1
3
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Ayîne

1875

*
1913
Bahçe
1880 1881
40
Küçükler Gazetesi
1918
Bizim Mecmua
1922 1927
74
Lâne
1919
Ciddi Karagöz
1913 1913
3
Mecmua-i Nevresidegân
1881
Çıtı Pıtı
1923 1923
4
Mektep
1911
Çocuk Bahçesi
1905 1905
43
Mektepli
1913
Çocuk Bahçesi
1914 1914
21
Mektepliler Âlemi
1925
Çocuk Dostu
1914 1914
13
Mekteplilere Arkadaş
1910
Çocuk Duygusu
1913 1914
61
Mini Mini
1914
Çocuk Dünyası
1913 1918
94
Musavvar Çocuk Postası
1923
Çocuk Dünyası
1926 1927
30
Musavver Küçük Osmanlı
1909
Çocuk Yıldızı
1927 1927
10
Mümeyyiz
1869
Çocuk Yurdu
1913 1913
7
Numûne-i Terakki
1887
Çocuklar Alemi
1913 1913
10
Resimli Dünya
1924
Çocuklara Arkadaş
1881 1881
12
Sadâkat
1875
Çocuklara Kıraat
1881 1882
18
Sevimli Mecmua
1925
Çocuklara Mahsus Gazete 1896 1908
626
Talebe
1911
Çocuklara Rehber
1897 1901
173
Talebe Defteri
1913
Çocuklara Talim
1887 1888
9
Talebe Mecmuası
1923
Debistân-ı Hıred
1887 1887
1
Tercüman-ı Hakikat
1880
Etfâl
1875 1875
16
Türk Çocuğu
1913
Etfâl
1886 1886
23
Türk Çocuğu
1926
Hacıyatmaz
1920 1920
1
Türk Yavrusu
1913
Haftalık Çocuk Gazetesi
1919 1919
8
Vasıta-i Terakki
1882
Haftalık Resimli Gazetemiz 1924 1924
7
Yeni Yol
1923
Ç Dergini çıkış tarihini, S Derginin kaç sayı çıktığını, K Dergini kapanış tarihini belirtmektedir.
AMK (Ankara Milli Kütüphane)
Aile
Bahçe (t.k.)
Bizim Mecmua
Çocuk Bahçesi (1914)
Çocuk Bahçesi (t.k.)
Çocuk Duygusu
Çocuk Dünyası
Çocuk Dünyası (t.k.)
Çocuk Yıldızı
Çocuk Yurdu
Çocuklara Arkadaş (t.k.)
Çocuklara Kıraat (t.k.)
Çocuklara Mahsus Gazete
Çocuklara Rehber
Çocuklara Talim
Etfâl (1875)

1876

41

Kırlangıç

BK (Atatürk Kitaplığı)
Bahçe (t.k.)
Bizim Mecmua
Çocuk Dünyası
Çocuk Dünyası (1926)
Çocuklara Arkadaş (t.k.)
Çocuklara Kıraat
Çocuklara Mahsus Gazete
Çocuklara Rehber
Etfâl (1875)
Etfâl (1886)
Hacıyatmaz
Haftalık Resimli Gazetemiz
Mektepli
Mekteplilerle Arkadaş (t.k.)
Numune-i Terakki (t.k.)
Resimli Dünya (t.k.)
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1913

3

1918
1920
1881
1917
1914
1925
1910
1914
1923
1909
1870
1888
1925
1875
1925
1912
1918
1923
1880
1913
1928
1913
1882
1926

8
3
4
72
39
6
14
7
18
3
49
9
21
6
13
3
68
2
26
11
24
2
4
113

BDK (Beyazıt Devlet Kütüphanesi)
Bahçe
Bizim Mecmua
Çocuk Bahçesi
Çocuk Dostu
Çocuk Duygusu (t.k.)
Çocuk Dünyası
Çocuk Dünyası (1926) (t.k.)
Çocuklara Mahsus Gazete
Mekteplilere Arkadaş (t.k.)
Resimli Dünya
Talebe Defteri
Türk Çocuğu
Yeni Yol
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Etfâl (1886) (t.k.)
Haftalık Resimli Gazetemiz
Hür Çocuk (t.k.)
Kırlangıç
Küçükler Gazetesi (t.k.)
Mecmua-i Nevresidegân(t.k.)
Mektep
Mektepli
Mektepliler Alemi
Mekteplilere Arkadaş (t.k.)
Musavver Çocuk Postası (t.k.)
Musavver Küçük Osman
Mümeyyiz
Numune-i Terakki
Resimli Dünya
Sevimli Mecmua
Talebe Defteri
Tercüman-ı Hakikat
Türk Çocuğu
Vasıta-i Terakki (t.k.)
Yeni Yol
ESÖ (Erzurum Seyfettin Özege)
Aile
Arkadaş
Bizim Mecmua
Ciddi Karagöz
Çıtı Pıtı
Çocuk Bahçesi (1914)
Çocuk Dostu
Çocuk Duygusu
Çocuk Dünyası
Çocuk Dünyası (1926) (t.k.)
Çocuk Rehberi
Çocuk Yıldızı (t.k.)
Çocuklara Arkadaş (t.k.)
Çocuklara Kıraat (t.k.)
Çocuklara Mahsus Gazete
Çocuklara Talim
Debistan-ı Hıred
Etfâl (1886) (t.k.)
Haftalık Çocuk Gazetesi

Sevimli Mecmua (t.k.)
Talebe Defteri
Tercüman-ı Hakikat (t.k)
Türk Çocuğu (t.k.)
Yeni Yol

Dergilerin Bulunduğu Kütüphaneler
HTU (Hakkı Tarık Us)
Aile (t.k.)
Arkadaş (t.k.)
Ayine
Bahçe (t.k.)
Bizim Mecmua
Çocuk Bahçesi (1914)(t.k.)
Çocuk Bahçesi (t.k.)
Çocuk Dostu
Çocuk Duygusu
Çocuk Dünyası
Çocuk Dünyası (1926)
Çocuk Rehberi
Çocuk Yurdu
Çocuklar Alemi (t.k.)
Çocuklara Arkadaş (t.k.)
Çocuklara Kıraat (t.k.)
Çocuklara Mahsus Gazete
Çocuklara Talim (t.k.)
Etfâl (1875)
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İÜ (İstanbul Üniversitesi)
Aile (t.k.)
Bahçe
Mümeyyiz
Türk Çocuğu
AEK
Çocuklara Arkadaş (t.k.)
Mektepli
Mekteplilere Arkadaş
Sevimli Mecmua
Talebe Defteri
KEKBM
Aile (t.k.)
Ayine
AİK
Çocuklara Arkadaş
Etfâl (1875)(t.k.)
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Haftalık Resimli Gazetemiz
Hazine-i Etfâl
Hür Çocuk (t.k.)
Küçükler Gazetesi (t.k.)
Lâne
Mecmua-i Nevresidegân(t.k.)
Mektep
Mektepli (t.k.)
Mekteplilere Arkadaş (t.k.)
Mini Mini
Musavver Çocuk Postası (t.k.)
Musavver Küçük Osman
Mümeyyiz
Numune-i Terakki
Resimli Dünya
Sadakat
Sevimli Mecmua
Talebe Defteri
Talebe Mecmuası
Türk Çocuğu
Yeni Yol

Tanzimat Dönemi
Mümeyyiz
Hazine-i Etfâl
Sadakat
Etfâl
Ayîne
Arkadaş

Etfâl (1886) (t.k.)
Haftalık Resimli Gazetemiz
Hür Çocuk (t.k.)
Lâne
Mecmua-i Nevresidegân
Mektep
Mektepli (t.k.)
Mekteplilere Arkadaş (t.k.)
Musavver Çocuk Postası
Musavver Küçük Osman
Mümeyyiz
Resimli Dünya (t.k.)
Sevimli Mecmua
Talebe
Talebe Defteri
Talebe Mecmuası
Türk Çocuğu (1914)
Türk Yavrusu (t.k.)
Vasıta-i Terakki
Yeni Yol

Tercüman-ı Hakikat (t.k.)
MK
Bahçe
Çocuk Bahçesi (t.k.)
Çocuklara Mahsus Gazete
Mümeyyiz

TBMM
Çocuk Bahçesi
Türk Çocuğu
SK
Mekteplilere Arkadaş
Talebe Defteri
BİK
Çocuk Bahçesi
Türk Çocuğu

6. Dönemsel Olarak Çocuk Dergilerinin Listesi
Dönemsel Olarak Çocuk Dergilerinin Liste
Mutlakiyet Dönemi
II. Meşrutiyet Dönemi
Tercüman-ı Hakikat
Musavver Küçük Osmanlı
Aile
Mekteplilere Arkadaş
Bahçe
Talebe
Mecmua-i Nevresdigan
Çocuk Dünyası
Çocuklara Arkadaş
Ciddi Karagöz
Çocuklara Kıraat
Talebe Defteri
Vasıta-i Terakki
Çocuk Yurdu
Etfâl
Mektepli
Numune-i Terakki
Çocuk Duygusu
Debistan-ı Hıred
Türk Yavrusu
Çocuklara Talim
Çocuklar Alemi
Çocuklara Mahsus Gazete
Kırlangıç
Çocuklara Rehber
Mektep
Çocuk Bahçesi
Çocuk Bahçesi
Türk Çocuğu
Çocuk Dostu
Mini Mini
Küçükler Gazetesi
Hür Çocuk
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Erken Cumhuriyet Dönemi
Talebe Mecmuası
Yeni Yol
Musavver Çocuk Postası
Çıtı Pıtı
Haftalık Resimli Gazetemiz
Resimli Dünya
Sevimli Mecmua
Mektepliler Alemi
Türk Çocuğu
Çocuk Dünyası
Çocuk Yıldızı
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Haftalık Çocuk Gazetesi
Lâne
Hacıyatmaz
Bizim Mecmua
7.Eski Harfli Çocuk Dergileri Üzerine Yapılan Çalışmalar:
“Bizdeki çocuk dergileri, uzun geçmişine ve önemine karşın bugüne değin araştırma ve inceleme konusu olmamıştır.” (Kür,
1991: s.1) Bakıldığında araştırmacıların ilgisini pek çekmemiş bir alan olarak duruyor. Nadir olarak bu dergilere atıf yapılmış
ya da bazen bir çocuk dergisi çok kısa da olsa tanıtılmıştır. Bu görüş 2000’li yıllardan sonra biraz değişmeye başlamış ve
araştırmacılar, bilim adamlarımız bu alana yönelik incelemeler, yüksek lisan tezleri ve doktora çalışmaları ortaya çıkarmışlardır.
İsmet Kür’ün Türkiye’de Süreli Çocuk Yayınları adlı çalışmasında tespit ettiği 28, Cüneyt Okay’ın ise Eski Harfli Çocuk
Dergileri’nde de tespit ettiği 50 çocuk dergisini tanıtmaktadırlar. Bu çalışmayı yaparken araştırmalarımız sonucu Talebe
(1911), Mektep (1914), Türk Çocuğu (1913) ve Talebe Mecmuası (1923), olmak üzere 4 dergiye daha ulaşıldı. Böylelikle
1869 -1928 yılları arasındaki çocuk dergisi sayısı 54’ü bulmaktadır.
Yapılan çalışmalar genellikle dergilerin incelenmesi ve indeks çalışmalarından oluşmaktadır. Bizim yaptığımız bu çalışma ise
hepsine genel bir bakış koymak, görselliğini öne çıkarmak, dikkatleri bu yöne çekerek daha çok araştırmacının ve bilim
adamının bu alana eğilmesini sağlamak ayrıca günümüz çocuk dergileri ve kitaplarına da değişik bakış açıları getirip yeni
ufuklar açarak, nitelikli yayınların çocuklarımızla buluşmasına yardımcı olmaktır.
8.Sonuç
Çocuk dergileri, erken yaşlardan itibaren çocuklarda genel kültürün zenginleştirilmesi, edebî zevkin yerleştirilmesi, okuma
ve süreli yayın takip etme alışkanlığı kazandırılmasında önemli etkilere sahiptir. Çocukları hayata hazırlama, eğitimlerine katkı
sağlama, sosyal ve kültürel gelişmelere olduğu kadar, ülke ve dünya olaylarını anlama ve algılamalarına yardımcı olması
yanında, okumayı teşvik etme, bilginin önemini kavrama konularında da yol gösterici olmuşlardır.
Eski Harfli Çocuk Dergileri; sosyal, kültürel ve ahlaki değerlerin aktarılmasında önemli rol üstlenmişlerdir. Özellikle çocuk
edebiyatının gelişmesinde bu dergilerin büyük etkisi olmuştur. Çocuklar için çok sayıda yerli ve yabancı hikâye, roman, masal,
fıkra, tiyatro, anı, mektup gibi modern edebiyat türlerine yer verilmiştir.
Dergilerin etkinlikleri sadece yayınlandıkları illerde kalmamış (İstanbul, Selanik, Bursa, Bolu ve İzmir) Osmanlı devletinin
önemli merkezlerinden de okuyucu kitlesi bulmuştur. Edirne, Konya, Rusçuk, Trablusgarp, Şam, Beyrut, İzmir, İzmit gibi
kentlerde çocuklar ve eğitimciler tarafından takip edilmiştir.
Dergilerde çocuğun toplumsallaştırılması ve siyasi bağlılık konusu yaygın biçimde işlenmiştir. Meşrutiyete kadar Osmanlıcılıkİslamcılık çizgisi etkisinde ‘padişaha bağlılık ve diğer devlet yöneticilerine itaat biçiminde sunulan siyasi düşünceyi pekiştirici
vatan, vatandaşlık, millet, vatan sevgisi gibi konular ve kavramlar üzerinde durulmuştur. II. Meşrutiyetle birlikte Türkçülük,
Türk Milliyetçiliği söylemleriyle Türk kimliğini öne çıkaracak yayın politikası güdülmüştür. 1923’ten sonra ise yeni kurulan
devletin benimsediği fikirlerin aşılanması ve öğretilmesi amaç olmuştur. Bu fikirlerin başında laiklik, batılılaşma ve inkılâpların
savunuculuğu gelmiştir.
Dergilerde gelişen bilim ve teknolojik yenilikler, değişen sosyal yaşam kuralları ve eğitimle ilgili gelişmeler hakkında çocuklara
önemli bilgiler aktarılmıştır. Eğitimin yaygınlaştırılması, açılan yeni okullar, okullardaki çeşitli uygulamalar ve karşılaşılan
sorunlar hakkında dergilerde bilgilere yer verilmiştir.
Günümüzde çocuk adeta yeniden keşfedilmiştir. Bilim dallarında çocuklarla ilgili bölümler oluşturulmuştur. Çocuk edebiyatı,
çocuk sanatı, çocuk psikolojisi, çocuk eğitimi, çocuk kütüphaneleri vb. Çocukla ilgili bilim geliştiren edebiyat, psikoloji, teoloji,
sanat, eğitim, sosyoloji gibi alanların bilim adamlarının bu dönem ile ilgili çalışmaları arttırmaları gerekmektedir.
Çocuklar ya da gençler için hazırlanacak dergilerde millî değerlerimize ait Türk müziği, tarihî ve turistik yerler, zanaatlar,
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seyirlik oyunlar, spor, bayramlar gibi farklı unsurlara da sıkça yer verilmelidir. Çocuklar için hazırlanan bütün eserlerde değer
aktarımı konusunda hassas
davranılmalı,
onlara bu eserleri hazırlayacak yazarlar ve eğitimciler de bu konuda
bilinçlendirilmelidir.
“Çocuk Dermesi” oluşturulurken, kitaplar kadar dergilerinde önemsenmesi gerektiği, çocukla birlikte aile ve öğretmenlerin
de bu yayınlara yönlendirilmesi çocuğun; edebi, sosyal, kültürel, tarihsel, eğitim, psikolojik kazanımları ve farkındalığı için
faydalar sağlayacaktır.
1869 -1928 yılları arasında yayınlanmış olan Osmanlıca Çocuk Dergileri Türkiye’nin çeşitli kütüphanelerinin koleksiyonlarında
yer almaktadır. Toplu halde hepsinin bulunduğu bir kütüphane mevcut değildir. Ama çoğunluğunun olduğu kütüphaneler,
Seyfettin Özege Koleksiyonu (Atatürk Üniversitesi), Hakkı Tarık Us Koleksiyonu (Beyazıt Devlet Kütüphanesi), Ankara Milli
Kütüphane ve Atatürk Kitaplığı (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi) şeklindedir.
Dergilerin daha sağlıklı korunmaları ve yıpranmalarını önlemek için araştırmacılara artık derginin orjinali değil Dijital ortama
aktarılmış formatları bilgisayar ortamında sunulmaktadır. Dijital Ortama Aktarma(Sayısallaştırma) işlemini Ankara Milli
Kütüphane - Hakkı Tarık Us kütüphanesi Koleksiyonu ve Atatürk Kitaplığı bitirmiştir. Seyfettin Özege koleksiyonun da ise
2012 yılı için bir projelendirme yapılmış ve dergiler 2012 yılının ortalarından itibaren Dijitalleştirilerek araştırmacıların
hizmetine sunulmuştur. Yapılan bu ‘Sayısallaştırma’ çalışmaları ile dergilerin erişilebilirliği ve taşınabilirliği kolaylaşmaktadır.
Bir sonraki çalışma ise bunların sayısallaşmış koleksiyon olarak tamamının bir merkezden araştırmaya sunulması olmalıdır
kanaatindeyim.
Kaynakça:
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Belediyesi.
Kür, İ. (1991). Türkiye’de Süreli Çocuk Yayınları: Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.
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Halk Kütüphanelerindeki Resimli Çocuk Kitaplarının
Konu Yönünden İncelenmesi / Examining The
Illustrated Children’s Books In Public Libraries In
Terms of Their Subjects
Ayşe Yılmaz
Mübeccel Gönen

Müdür yardımcısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çocuk Bakımevi, ayseyilmaz2005@hotmail.com /
Deputy Director, Ministry of Culture and Tourism Children’s Home
Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü, Ankara, Türkiye, gonenmubeccel@gmail.com /
Prof.Dr., Hacettepe University, Department of Primary Education, Ankara, Turkey
Öz
Okul öncesi dönem öğrenmenin en belirgin ve kalıcı şekilde oluşmaya başladığı dönemdir. Bu süreci eğitim alarak geçiren
çocuklar, okul hayatlarında ve daha sonraki mesleki yaşantılarında daha başarılı olmaktadırlar. Bu dönemde, bilgi kaynakları
yönünden zengin ve alan uzmanı kişilerden oluşan personelin olduğu ortamlar hazırlamak, çocukların gelişimi için son derece
önemlidir. Herkesin erişebileceği mekânda ve ücretsiz hizmet sunacak zengin donanıma sahip ve eğitimli personeli bünyesinde
bulunduran çocuk kütüphaneleri, çocuklarda okuma sevgisi ve alışkanlığı yaratırlar. Nitelikli bir çocuk kütüphanesi, çocukları
yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri ile donatarak, onların topluma katılımlarını ve katkıda bulunmalarını sağlar.
Her çocuğun kütüphane kullanım becerilerine sahip olması gerekir. Çocuk kütüphaneleri de bütün çocukların bilgi, kültür ve
eğlenme gereksinimlerini karşılamalıdır. Okul öncesi dönemde çocuklara hitap eden resimli kitapların en önemli özelliği metinden
çok resim içeriyor olmasıdır. Resimli öykü kitapları çocuklara kitap sevgisini ilk aşılayan kitaplardır. Yaşamda karşılaşılan şeyler
çocuk kitaplarında konu olarak kendine yer bulabilir. Resimli kitaplarda seçilecek konu çocuğun ilgisini çekecek kadar ilginç
ve merak uyandırıcı olmalıdır. Konu seçilirken çocuğu üzecek ya da karamsarlığa sürükleyecek unsurlardan uzak durulmalıdır.
Yılmaz, B (2011)’ın yaptığı araştırmada, Ankara da yer alan 26 halk kütüphanesi ulusal ve uluslararası standartlara göre
nicelik açısından incelenmiş ve sonuçta halk kütüphaneleri sayı, kullanıcı, personel, derleme ve bina açılarından yetersiz ve
standartların oldukça uzağında bulunmuştur. Ankara için halk kütüphanesi sistemine yönelik acil bir planlamanın yapılmasının
gerektiği önerilmiştir. Karadeniz, Ş.(2010)’nin yaptığı çalışmada da, Ankara’daki halk kütüphanelerinin, sunulan hizmetler
konusunda kullanıcılarını neden yeterince bilgilendiremedikleri ve halka neden tanıtamadıkları konusu irdelenmiştir. Neticede,
halk kütüphanelerinin sistematik halkla ilişkiler programları uygulamadıkları anlaşılmıştır. Bu araştırmanın evrenini, Ankara’da
bulunan 10 adet halk kütüphanesi, örneklemini ise Ankara merkezdeki sosyo-ekonomik yönden farklı bölgelerde bulunan ve
tesadüfi yöntemle belirlenen üç Halk Kütüphanesinin Çocuk Bölümü oluşturmaktadır. Bu bulgulardan hareketle bu çalışmada
da Ankara’daki üç halk kütüphanesinin çocuk bölümünde bulunan resimli çocuk kitapları konu yönünden incelenmiş, genel
koşullarla ilgili ( fiziki koşullar, personel sayısı, personelin eğitim durumu gibi) bilgi alınmıştır. Bazı bilgiler gözlem yoluyla
not edilmiştir. Araştırma betimleme yöntemi ile gerçekleştirilmiş, veri toplamada gözlem, doküman inceleme, görüşme
teknikleri kullanılmış; elde edilen veriler ise bu doğrultuda analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; incelenen 1152 resimli
çocuk kitabının genelde sevgi, paylaşma, işbirliği, dostluk, sorumluluk, eğlenme, duygular, prososyal davranışlar, problem
davranışlar ve kurallar gibi sosyal gelişimi destekleyen konular olduğu bulunmuştur. Yapılan başka araştırmalar okul öncesi
dönem çocuklarına yönelik resimli çocuk kitaplarının gelişim alanlarına uygunluk açısından yeterli nitelikte olmadığını
göstermiştir. Kütüphanelerde sosyal duygusal gelişim alanını destekleyen konuların daha öncelikli olduğu vurgulanmıştır.
Kütüphanelere kitap alımı yapılırken, çocukların gelişimlerini destekleyecek özellikte, yaş, gelişim, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun
eserlerin seçilmesi, ayrıca kütüphanelerin fiziksel özelliklerinin geliştirilmesi ve kütüphane hizmetlerinin aktif hale getirilmesi
gerekmektedir. Buna ilaveten, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik resimli çocuk kitapları hazırlayanların, çocukların gelişim
alanları ve bu alanlarda edinmesi gereken kazanımlar konusunda bilgi sahibi olması gerektiği ve resimli çocuk kitaplarının
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içeriklerinde gelişim alanlarını destekleyici konulara yer verilmesi de önerilmiştir.
Abstract
The preschool period is the period in which learning begins to be formed the most prominently and permanently. Children
who receive education in this period become more successful in their school lives and later in their professional lives. In
this period, it is highly important to prepare environments which are rich of information sources and the environments in
which the staff consisting of domain experts for children’s development. The children libraries that are easily accessable,
free, well-equipped and having qualified staff create reading love and habit in children. A qualified children library makes
the children participate and contribute the society through equipping them with the skills of life-long learning and literacy.
Every children must have library literacy. Children libraries must fullfil all of the children’s needs for knowledge, culture,
fun. The most important characteristic of the illustrated books that address to children in preschool period is that they
include pictures more than texts. Illustrated story books are the first books that instil the love for book to children. The
things that are encountered througout the life can take place as subject in children’s books. The subject to be chosen in
illustrated books must be interesting and piquant to draw the interest of the child. While choosing the subject, the issues
that may make the child upset or pessimist must be avoided. In the survey of Yılmaz, B (2011) , 26 public libraries have
been examined according to national and international standards regarding the quantity and in the end the fact that public
libraries are in adequate and far from the standards in terms of number, user, staff,composition and building has been
confirmed. That there must be an urgent planning for Ankara regarding the public library system- has been proposed. In the
study which has been made by Karadeniz, S.(2010), the subject why the public libraries in Ankara haven’t informed their
users sufficiently about the service provided and why they haven’t publicized them have been examined, too. Eventually,
it is clearly understood that the public libraries don’t apply systematical programmes on public relations. The population
of this survey includes 10 public libraries in Ankara, and the sample of this survey includes the children sections of three
public libraries that are in socio-economically different regions of Ankara city center and are determined incidentally. From
this point of view, the illustrated children’s books in children’s section of three public libraries in Ankara have been examined
with respect to their subjects, information on general conditions (physical conditions, the number of the staff, the education
level of the staff, etc) has been obtained in this study, either. Some information has been noted through observation. The
survey has been done via the method of description: observation document review, interviewing techniques have been used
in data collection: the obtained datum has been analyzed in this direction. The research results show us that the examined
1152 illustrated children’s books are generally on subjects, as love, sharing, cooperation, friendship, responsibility,
having fun, emotions, prosocial behaviours, problematic behaviours, and the rules-that support social devolepment. Other
surveys done have shown that illustrated children’s books for pre-school period children are underqualified in terms of
convenience for developmental fields. That the subject which support social-emotional development field at libraries are
of top priority has been emphasized. While making book purchase for the libraries, choosing the works that support the
children’s development and that are appropriate for their ages, developments, interests and needs are required. Besides,
development of physical characteristics of libraries and activation of the library services are required, too. Additionally,
that the ones who prepare illustrated children’s books for pre-school period children must have knowledge about the
children’s developmental fields and the acquirements that they must have in this fields: and including the subjects which
support development fields in the contents of illustrated children’s books- have been recommended.
Anahtar Sözcükler: Resimli çocuk kitabı; çocuk kütüphanesi; çocuk edebiyatı
Keywords: : Illustrated children’s book; a children’s library; children’s literatüre
1.Giriş
Okul öncesi dönem öğrenmenin en belirgin ve kalıcı bir şekilde oluşmaya başladığı dönemdir. Bu süreci gereken eğitimi
alarak geçiren çocuklar, okul hayatlarında ve daha sonraki mesleki yaşantılarında daha başarılı olmaktadır. Bu dönem çocuklar
için, bilgi kaynakları yönünden zengin ve alanında uzman insanlardan oluşan personelin bulunduğu ortamlar hazırlamak ve
çocukların bu mekânlarda vakit geçirmelerini sağlamakta büyük bir önem arz etmektedir. Ancak, herkesin erişebileceği
ve ücretsiz hizmet sunacak zengin materyal donanımına sahip ve eğitimli personeli bünyesinde bulunduran yerler halk
kütüphanelerinin çocuk bölümleridir. Bu bölümlerde verilen hizmetler yaşam boyu sürecek bir okuma sevgisi ve bu isteği
içinde taşıyan bir toplum yaratmak için oldukça önem taşımaktadır( Yılmaz, 2008).
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Nitelikli bir çocuk kütüphanesi, çocukları yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri ile donatarak, onların topluma
katılımlarını ve katkıda bulunmalarını sağlar. Çocuk kütüphaneleri bütün çocukların bilgi, kültür ve eğlenme gereksinimlerini
karşılamalıdır. (IFLA,2006).
Materyal ve etkinliklerini geniş bir yelpazede sunan halk kütüphaneleri, çocuklara okumanın keyfini ve bilgiyi keşfetmenin
heyecanını yaşamalarında ve hayal güçlerini geliştirmelerinde olanak sağlamaktadır. (IFLA,2006). Bu çalışmada Halk
kütüphanelerindeki 3-6 yaş grubuna hitap eden tüm resimli çocuk kitapları incelenmiştir. Bu araştırmayla, günümüzde
resimli çocuk kitaplarıyla yapılan eğitimin çocukların bütün gelişim alanlarını destekleyen, konu bakımından zengin; içerik,
resimleme ve fiziksel özellikler açısından nitelikli kitapların kullanımını gerektirdiğine yönelik toplum bilincinin arttırılması
hedeflenmektedir.
2. Resimli Çocuk Kitapları
Resimli kitap kısaca resimlerin metne hâkim olduğu, çocuk edebiyatının özel bir kategorisidir. Bu kitaplar, resimlerin metin
kadar önemli olduğu, ortalama 200 sözcükten oluşan kitaplardır (Tuğrul ve Feyman, 2006). Okul öncesi dönemde resimli
kitaplar çocuklara kitap sevgisini ilk aşılayan kitaplardır ve çocuğun ilk edebi ve estetik temellerini oluşturur (Gönen, 2000).
Çocuklar, resimli çocuk kitaplarını görsel olarak takip etmekte ve kulakları ile dinlemektedir. Böylece resimli çocuk kitapları,
çocuğun hem görsel hem işitsel duyularına hitap etmektedir. Çocuk duyularını geliştirirken, yeni kavramlar ve yaşantılar
yoluyla hayat tecrübesini artırmaktadır.
Okul öncesi dönemde; kullanılan kitapların genel özelliği, bol resim içermeleridir. Çocuğun ilk yaşlarında tanıştığı, amacı
çocuğa yakın çevresindeki eşyaları, aile fertlerini, hayvanları vb. tanıtmak olan kitaplara ‘ABC Kitap’ denilmektedir.
İki – dört yaş arası dönemde; resimli kitaplar çocuklar ve yetişkinler arasındaki en önemli iletişim aracı olarak
gösterilebilmektedir. Çocuk ve yetişkin arasındaki öğretici sohbetler resimli çocuk kitapları ile yapılabilmektedir. Sözcük
hazinesi genişleyen çocuklar anlamaya, kavramaya ve düşünmeye başlamaktadır. Bu dönemde; çocuklar kitapları yalnızca
dinlemezler, anlatmaya da çalışmaktadırlar. Aynı zamanda, çocuklar soru sormaya başlamakta ve sorular sorabildiği için
öyküyü defalarca dinlemek istemektedirler. Soru sorma ve dikkatli dinleme becerileri, gelişen çocuğun çevresiyle uyumunu
kolaylaştırmaktadır. (Sever, 2015)
Dört – altı yaş arası dönemde; çocuk, akranları ile birlikte okunan kitapları dinler ve birlikte kitap hakkında sorular
sorup cevaplandırabilirler. Ayrıca yarım bırakılan hikâyeyi tamamlamayı da öğrenebilirler. Çocuk böylece, bir arada yaşamayı,
arkadaşlığı, çevreye uyum sağlamayı, sosyal zekâsını geliştirebilmektedir. (Sever, 2015) Bu dönemde; çocuk resme bakarken
metni okuyan yetişkini de dinleyebilmektedir. Artık bu yaş dönemi için hazırlanan kitap sayfalarında resim ve metin eşit oranda
yer almaktadır. Yine bu yaş döneminde çocukların ilgisini masallar, heyecanlı ve eğlenceli kitaplar çekmektedir. Resimlemelerin
ayrıntıları, çocuğun hayal gücünü de geliştirmektedir. (Sever, 2015)
Resimli çocuk kitaplarındaki resimlemeler, metni genişletir ve hikâyenin daha iyi anlaşılarak kavranmasına yardımcı
olmaktadır. Resimlemeler, metnin detaylarını içermenin yanında arka planları ile de estetik bir zevk oluşturmaktadırlar.
Kesin hatlı şekiller, parlak renkler ilk anda çocukların ilgisini çekse de, çocukların sonradan bu renklerden sıkıldığı, pastel
renkli ve belli belirsiz hatları olan ve her baktıklarında kendilerine yeni bir şeyler verebilen resimleri tercih ettikleri görülür.
Bu da çocukların devamlı öğrenme ve keşfetme duygularının bir sonucudur. (Sever, 2015)
Resimli kitaplarda her sayfanın dörtte üçünün resme, dörtte birinin yazıya ayrılması uygun olur. Resim ve yazıların
rahatça görülebilmesi için gerektiğinde kitapların bir sayfasının resim, bir sayfasının yazı olması da yararlı olur. Kitabın
dil gelişimine yardımcı olabilmesi için; çocuklara bol resimli kitap okumalı, bilmediği kelimeler açıklanmalı, çocuk kitaptaki
resimleri anlatmaya, yarım bırakılan cümleyi tamamlamaya, kitapla ilgili olarak sorulan soruları cevaplamaya, daha sonra da
kitabı kendi cümleleriyle özetlemeye teşvik edilmelidir.(Gönen, 2000)
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3.Resimli Çocuk Kitaplarının Özellikleri
Resimli çocuk kitaplarının özellikleri, içerik özellikleri (dil ve anlatım, kahraman, tema/konu) , resimleme ve fiziksel özellikler
(malzeme, boyut, kapak ve cilt özelliği, sayfa düzenlemesi ile ilgili bilgiler) boyutlarıyla açıklanacaktır.
3.1. İçerik Özellikleri
3.1.1.Dil ve Anlatım
Öznesi çocuk olan edebi ürünlerde, büyük bir özen ve titizlikle ele alınması gereken konu dil ve anlatımdır. (Şirin, 2007).
Çocuklar için hazırlanmış iyi bir kitabın dil ve üslubu açısından sahip olması gereken özellikleri şöyle sıralayabiliriz:
• Kitaplarda kullanılan dil net, anlaşılır ve akıcı olmalıdır
• Okuyucunun kolayca anlayabileceği bir anlatım tarzı kullanılmalıdır,
• Devrik cümleye fazla yer verilmemelidir,
• Argo, mecaz ve yabancı sözcükler kullanılmamalıdır,
• Edilgen yerine etken çatılı yüklemlere yer verilmelidir,
• Kullanılan ifade ve anlatım biçimleri çocukların gelişim düzeyi ve anlama becerilerine uygun olmalıdır,
• Gereksiz sıfatlar kullanılmamalıdır,
• Noktalama işaretleri yerinde ve doğru bir biçimde kullanılmalıdır (Aslan, 2006).
3.1.2.Kahraman/Karakterler
Çocuk edebiyatında kahraman ve karakterlerin ayrı bir önemi vardır. Çünkü çocuklar hikâyelerdeki kahramanlarla kendi
aralarında özdeşim kurarlar. Özellikle kitaplardaki kahramanların davranış ya da kişilik özellikleri çocuklara rol model olmaktadır.
Bu yüzden çocuk kitaplarında yer alan kahramanlar çocuklar açısından olumsuz davranış modelleri içermemelidir (Kardaş ve
Alp, 2013).
Hikâyenin her bir karakteri, çocuğun kendisini ve başkalarını tanımasına, anlamasına, sosyalleşmesine olanak sağlamaktadır.
Karakterlerle özdeşim kuran çocuklar, sosyal değerleri öğrenmekte ve buna uygun davranış biçimleri geliştirmektedirler
(Glazer, 2000).
3.1.3. Tema/ Konu
Çocuk kitaplarında temanın açık ve net olması çok önemlidir. Bununla birlikte temanın okul öncesi dönem çocuklarının
gelişim düzeylerine uygun olması gerekliliği de bir diğer önemli husustur (Güleç ve Geçgel, 2006).
Çocuklar için yazılan eserlerde genellikle ortak temalar kullanılır. Bunlar çoğunlukla aileye ve doğaya karşı duyulan sevgi, bilimin
ve çalışmanın önemi, çevremizdeki insanlara saygılı ve dürüst olmanın gerekliliği, içinde yaşanılan toplumun alışkanlıkları gibi
temalardır. Söz konusu temaların soyut bir karakter taşıdığı düşünüldüğünde, şair/yazarların tema seçerken özel bir çaba
göstermek zorunda oldukları görülmektedir (Demirel, Çeçen, Seven, Tozlu ve Uludağ, 2011).
Bir çocuk kitabının konusu aile bireyleri, bitkiler, hayvanlar ya da doğa olayları gibi çocuğun hemen her gün günlük
hayatında karşılaşabileceği konular olabileceği gibi, boşanma, engelli olma, farklı olma ya da ölüm gibi “zor konular” olarak
adlandırılan durumlar da konu edilebilir. Kısacası yaşamda karşılaşılan her şey çocuk kitaplarında konu olarak kendine yer
bulabilir.(Akıncı, 2015)
Resimli çocuk kitaplarındaki konular çeşitlilik gösterdiğinden ele alınan konularda sorgulamaya, keşfetmeye yönelik durumlar
ile hareket unsuruna yer verilmelidir. Çocuklar hareketli olayların betimlendiği, açık kapılar bırakan eserlerle düşünme,
tartışma olanağı bulmaktadırlar (Glazer, 2000; Sınar Çılgın, 2007).
Resimli kitaplarda seçilecek konunun çocuğun ilgisini çekecek kadar ilginç ve merak uyandırıcı olması gerekir. Konu seçilirken
çocuğu mutlu edecek, eğlendirecek öğeler barındırmasına dikkat edilmeli ve onu üzecek ya da karamsarlığa sürükleyecek
unsurlardan uzak durulmalıdır. Ayrıca konu seçimi, çocuğa ulusal değerlerin kazandırılmasının yanı sıra, evrensel değerlerin
benimsetilmesi açısından da önemlidir (Şirin, 2000; Kıbrıs, 2010).
Kitapların ciltleme türü, sayfa yapısı, hacmi ve boyutu çocuğa uygun olmalıdır. Çocuklar büyük kitaplardan daha çok
hoşlanmaktadırlar. Sayfalar kolay açılabilmelidir, kitaplarda kaliteli, kolay yırtılmayan ve bozulmayan, renkleri dağılmayan,
parlama yapmayan mat kâğıtlar tercih edilmelidir. Harf büyüklüğü çocuğun yaşına uygun olmalıdır; okul öncesi çocukları için
hazırlanan kitaplarda 16-20 punto idealdir. Çocuklar için hazırlanan resimli kitapların sayfalarında resim ve yazı net bir şekilde
yer almalı, sayfadaki metin yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olmalıdır. En sağlam ciltleme bez ya da dikiş yoluyla yapılanıdır.
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Çocuklar için hazırlanan kitapların sayfaları sağlam ciltleme ile birleştirilmelidir; (Şirin, 2000; Tür ve Turla, 2005; Kıbrıs,
2010; Alkan Ersoy ve Bayraktar, 2014).
3.3. Resimleme
Okul öncesi dönemdeki çocuk için kitaptaki resimler büyük önem taşır. Metni destekleyen resimler yardımıyla çocuk,
farkına varmadan eğlenerek öğrenmektedir. Çocuğun algısı kitaplarda gördüğü resimlerle gelişmekte ve zenginleşmektedir.
Resimler çocuğun hayal gücünü kullanmasını destekleyecek nitelikte olmalıdır (İpek Yükselen ve Bencik Kangal, 2011; Gönen
vd., 2013; Alkan Ersoy ve Bayraktar, 2014).
Resimli çocuk kitapları, çocukların zevk alabileceği, eğlenirken öğrenebileceği ve onlara hayal dünyasının kapılarını
aralayabilmeyi başaracak resimlerden ve metinlerden oluşmuş kitaplardır. Bu tür kitapların amacı, çocukların duygu ve
düşüncelerini genişletirken, dış dünyayla iletişim kurabildiği bir araç olmak ve çocuklara çizgi ve dilin olanaklarıyla yaşamı ve
insanı tanıtmaya çalışmaktır. (Bassa, 2015)
Çocuk kitaplarındaki resimlerin vazgeçilmez özelliği estetik değerleridir. Bu nedenle; çocuklar kitap sayfalarını doldurma
amacıyla yapılmış, özensiz, tekdüze resimlerin yer aldığı kitaplarla bir araya getirilmemelidir.Görsel uyaranların önemli olması
sebebi ile okul öncesi dönem çocukları için hazırlanan kitaplarda resmin sunuluş biçimi oldukça önemlidir. Bu dönem için
hazırlanan bir kitapta yer alan bir resim pastel renklerde ve hikâyede anlatılanları destekleyici nitelikte olması gerekmektedir.
Kitapta yer alan resimler konu ile ilgili ve anlaşılır olmalıdır(Kıbrıs, 2000).
4- Halk Kütüphaneleri
Halk kütüphaneleri, bireylerin eğitim, kültür ve boş zamanları değerlendirme ile ilgili bilgi gereksinimlerini ayrım gözetmeksizin,
ücretsiz biçimde karşılayan, bulunduğu yörenin kalkınmasına katkıda bulunan demokratik kuruluşlardır.(Yılmaz B, 2011)
4.1.Çocuk Kütüphaneleri
4.1.1.Çocuk Kütüphanelerinin Misyonu
“Materyal ve etkinliklerini geniş bir yelpazede sunan halk kütüphaneleri, çocuklara, okumanın keyfini ve bilgiyi
keşfetmenin heyecanını yaşamalarında ve hayal güçlerini geliştirmelerinde olanak sağlamaktadır. Çocuklara ve ebeveynlere,
kütüphanelerden en etkili biçimde nasıl yararlanabileceklerinin yanında, elektronik ve yazılı medya kullanımı becerilerini de nasıl
geliştirebilecekleri öğretilmektedir. İleriki yıllarda da kütüphane kullanıcısı olmaya devam eden yetişkinlerin büyük olasılıkla
erken yaşlardan itibaren kütüphane kullanımı konusunda desteklenen çocuklar olduğu düşünülmektedir (IFLA, 2006)
Okuma-yazma becerilerinin kazanılmasında yaşamın erken dönemlerinde okuma ilgisinin aşılanması önem taşımaktadır (
IFLA Uzman Raporu 100)
4.1.2.Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Kütüphane Hizmetlerinin Amaçları
• “Her bebek ve küçük çocuğun hakkı olan oyuncaklar, kitaplar ve multimedyanın bulunduğu bir ortam ile çocuklar,
ebeveynler ve çocuklarla çalışan diğer yetişkinler için materyal sağlamak,
• Kitap ve okuma sevgisini özendirmek için zengin basılı ortam oluşturmak,
• Teknoloji kullanımı ve multi medya becerilerinin gelişimine erken yaşta erişim olanağı sağlamak,
• Toplumdaki kültürel çeşitliliği sergileyici materyalleri bulundurmak,
• Bebeklerin ve küçük çocukların konuşma gelişimlerini teşvik etmek,
• Özellikle dilsel ve etnik azınlıkların, dil ve çift dil becerilerini geliştirmek,
• Özellikle dilsel ve etnik azınlıkların, dil ve okuma becerilerinin gelişimi için okumanın / sesli okumanın önemini ailelere vb.
bildirmek.
• Çocukların gelişimini ve okulöncesi becerilerini iyileştirmeye yönelik olarak, aileleri ve bakıcıları sesli okuma, kitapların ve
diğer materyallerin kullanımı konularında eğitmek,
• Halk kütüphanelerindeki materyallerin ve kaynakların yaş gruplarına uygunluğu konusunda aileleri ve bakıcıları
bilgilendirmek,
• Çocuklara, ebeveynlerine, diğer ailelerin ve kültürlerin sergilendiği öyküleri tanıtmak,
• Yaşam boyu okur-yazarlık başarısına yol açmak için başarılı kütüphane ziyaretlerini alışkanlık haline getirmek,
• Şimdi ve gelecekte bebeklerin ve küçük çocukların bakımı ve eğitimi için, onlarla birlikte yaşayan birer destekçi ve yol
gösterici olmak,
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• Çocukların bakıcılarıyla birlikte paylaşma ve sosyalleşme adına bir araya gelebilecekleri bir alan sağlamak,
• Çocuklar ve aileleri için sıcak ve güvenli alanlar sağlamak.”
4.1.3.Hizmetler
Çocuk kütüphaneleri, yetişkinlere sağlanan hizmetlerle eş değer öneme sahip hizmetlerin verildiği mekânlar olarak görülmelidir.
Bu kütüphaneler, bebeklerin ve küçük çocukların keşfetme, algılama ve okur-yazarlık gereksinimlerini karşılamalıdır.
Konuşma, dinleme, okuma ve diğer okur-yazarlık becerileri, erken gelişim döneminde tanıtılmalı ve güçlendirilmelidir.
Çocuk kütüphanelerinde, ebeveynler ve bütün küçük çocuklarla ilgilenenler için eğitim olanakları ile “başar ve kazan” atölye
çalışmaları düzenlenmelidir.
Tekerlemeler, ninniler, şarkılar, resimli kitaplar ve öykü anlatımları; aynı zamanda interaktif resimli kitaplar gibi bilgisayar
programları küçük çocukların konuşma gelişimlerini desteklemede çok önemli etkenlerdir. Aritmetik ve okur-yazarlık becerileri
gibi bilişim teknolojisi becerilerini kazanmalarını teşvik etmek de, çocuklara hızlı öğrenme becerisi sağlayacaktır.
Genellikle halk kütüphaneleri, birçok insanın gitmek istediği ilk mekânlar olmadığı için insan topluluklarının yoğun olarak
bulunduğu alanlara yakın olmalıdır. Doktorların, dişçilerin ve hastanelerin bekleme salonları, aile eğitim merkezleri, özel
ve küçük resimli kitap koleksiyonları olan günlük bakım merkezleri ve okul öncesi merkezler, hedef grupla iletişim kurmak
için ideal yerlerdir. Ayrıca, kütüphane dışında, çocukların konuşma ve okuma becerilerinin gelişimini destekleyici sesli öykü
okuma etkinliği de çok önemlidir. Bu tür etkinlikler için parklar, bekleme salonları, hatta süper marketler ideal mekânlardır.
Ebeveynler, kütüphanedeki öykü okuma saatleri ve soysal etkinlikler hakkında bilgilendirilmelidir.
Kütüphaneciler, koleksiyon ve hizmetleri oluştururken, yüksek nitelikli, yaşa uygun, bebekler ve küçük çocuklar için güvenli,
bebeklerin ve çocukların ilgilerini çekici, ebeveynlerin beğenisini kazanmış, tarafsız, cinsellik içermeyen, tatmin edici, okumaya
davet eden materyalleri seçmelidirler.
Resimli kitaplar, bu yaş grubu çocukların gelişimini destekleyici ve aynı zamanda yetişkinle çocuk arasında keyifli, paylaşımcı
ve deneyim kazandırıcı özellikleriyle, özel bir öneme sahiptirler. Kütüphane koleksiyonu içinde aileleri bilgilendirici ve eğitici
kaynaklar bulunmalıdır.
Kütüphaneler, bebekler, küçük çocuklar, aileleri için erişilebilir, cazip, güvenli, onları fiziksel olarak zorlamayan mekânlar
olmalıdır. Örneğin; yüksek merdivenler, açılması zor kapılar olmamalıdır. Küçük çocuklara uygun hizmeti sunabilmek için
kütüphaneler, gelişimsel oyuncakların bulunduğu bir çocuk alanına, yaşlarına uygun mobilyalara, temiz halılara, oyun bölümüne,
bu yaş grubunun bakımı için uygun tuvalet ve bebek bezi değiştirme olanaklarını içeren sıhhi alanlara sahip olmalıdır. Buna
ilaveten, ebeveynlerin bebeklerini besleyebileceği bölümlerin olmasına da dikkat edilmelidir.
Çocukların yanı sıra ebeveynler için oturma alanları olmalıdır. Sağlanan bu hizmetler ile ebeveynler bölgedeki diğer aileler ile
etkileşim olanağına sahip olabilmektedirler. Küçük çocuklar tarafından kullanılan kütüphanenin güvenli olması şarttır. Bundan
dolayı, kütüphanenin güvenliği kontrol altında tutulmalıdır. Örneğin, mobilya ve rafların kenarları keskin olmamalı, elektrik
prizlerinin üzeri kapatılmalıdır. Kütüphanede bulunan oyuncakların temizlik ve güvenlik bakımından çocukların kullanımına
uygun olduğundan emin olunmalıdır.
Okul öncesi eğitim kurumları ve gündüz bakım merkezleri bu hizmetlere katılım için bilgi ve olanak sağlayabilir. Kütüphaneler,
işbirliği içinde bulunduğu kurumların hizmetleri içine posterler, takvimler, kitap ayraçları, diğer okuma ve kütüphane ile ilgili
hediyeler yerleştirebilir.
Uzmanlar, kütüphaneyi, çocukların eğlenmesi, diğer çocuklarla ve ailelerle tanışma, düzenlenen programlara katılım ve
ebeveynlik becerileri eğitimi için bir kaynak olarak görmektedirler. Kütüphane hizmetlerinin ve etkinliklerinin duyurulması ve
tanıtılmasında etkinlikleri ve kütüphane çalışma saatlerini içeren el ilanları, web sayfası ve daha karmaşık pazarlama teknikleri
kullanımı sayılabilir. Kütüphane ile ortaklaşa çalışan bütün topluluklar, duyuruların halka ulaşmasında yardımcı olmalıdırlar.
Kütüphanedeki bilgilendirmeler ve işaretler halkın anlayacağı dillerde olmalıdır.
Bütün kütüphaneler, konusunda uzman kütüphaneci istihdam etmelidirler. Kütüphaneciler; çocuk gelişimi konusunda
eğitimli, çocuğun doğumundan üç yaşına kadar okur-yazarlık konusunda bilgili, nitelikli çocuk edebiyatına aşina, bebeklerin
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ve çocukların sosyal iletişimi için yaratıcı düşünceye ve bu gruptaki çocuklara, ailelerine ve bakıcılarına yönelik en iyi ortamın
oluşturulması için planlamaya iletişim becerilerine ve beslenme davranışı konusunda bilgiye sahip olmalıdır.
Çocuk kütüphanelerinde, eğitimli ve donanımlı çocuk kütüphanecilerinin yanı sıra, gönüllüler de önemli rol oynamaktadırlar.
Gönüllüler, sesli okuma ve öykü anlatma konularında eğitilebilir ve bu etkinlikleri hem kütüphane dışında hem de içinde
gerçekleştirebilirler. Çocuklara yönelik kütüphane hizmetleri, hiçbir zaman çocuklar ve onların aileleri için günümüzdeki kadar
önemli olmamıştır. Nitelikli bir çocuk kütüphanesi, çocukları yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri ile donatarak,
onların topluma katılımlarını ve katkıda bulunmalarını sağlar. Çocuk kütüphaneleri sürekli artan toplumsal değişikliklere yanıt
vermeli ve bütün çocukların bilgi, kültür ve eğlenme gereksinimlerini karşılamalıdır (Yılmaz ve Ekici, 2011).
5-Araştırmalar
Uzmen (2001), “okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş grubu çocuklarının prososyal davranışlarının resimli
çocuk kitapları ile desteklenmesi” konulu çalışması sonucunda, kitapların çocukların prososyal davranışları üzerinde etkili
olduğunu bulmuştur.
Somer, (2015) resimli hikâye kitaplarının prososyal davranış içerikleri yönünden incelenmesinin amaçlandığı bu nitel
araştırmada 200 adet çocuk kitabı ele alınmıştır. Empati, iletişim başlatma ve sürdürme gibi erken yaşlarda prososyal
davranışlara temel oluşturan beceriler ile yardım etme, işbirliği yapma, paylaşma ve özgecilik gibi olumlu sosyal davranışlar
incelenmiştir. İncelenen 200 kitaptan 81 tanesinde prososyal bir içerik yer alırken 119 tanesinde yer almamıştır. Araştırmada
en fazla ele alınan prososyal içeriğin özgecilik olduğu, ancak bu davranışın hediye verme ve sürpriz yapma gibi boyutlarla yer
aldığı, özgeciliği yardım etme davranışının takip ettiği belirlenmiştir. İncelenen kitaplarda ağırlıklı olarak toplumsal yaşamda
yalnız kalmama isteğinden kaynaklanan, soru sorma, arkadaş edinme ve oyuna davet gibi sosyal davranış örneklerine yer
verilmiştir.
Yıldız,C., Yazıcı, D.N. & Durmuşoğlu, M.C. (2016) nun araştırmasında 2010-2015 yılları arasında 3-8 yaş çocukları için
yayımlanmış resimli çocuk kitaplarının, resimleme özellikleri bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda
resimli çocuk kitaplarının çoğunluğunun kapak resimlemelerinin ilgi çekici olduğu, resimlemelerin konuyu güçlü bir biçimde
anlattığı ve resimlerin konuya uygun, basit ve anlaşılabilir olduğu görülmüştür. Kitapların tamamına yakınının resim-metin
uyumu taşıdığı ve sayfalarda yer alan resimlemelerin tamamına yakınının sayfadaki metin ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir.
İncelenen kitaplardaki resimlemelerin büyük çoğunluğu hareket ve anlam gücü taşımaktadır.
Yılmaz, B. (2011)’ın yaptığı çalışmada, Ankara da yer alan 16 merkez ilçedeki 26 halk kütüphanesi beş unsur itibariyle
ulusal ve uluslararası standartlara göre nicelik açısından incelenmiştir. Analiz sonucu, Ankara’daki halk kütüphanelerinin
sayı, kullanıcı, personel, derleme ve bina açılarından yetersiz ve standartların oldukça uzağında olduğu anlaşılmıştır. Çalışma
sonucunda Ankara için halk kütüphanesi sistemine yönelik acil bir planlamanın yapılması önerilmiştir.
Karadeniz (2010)’in yaptığı araştırmanın amacı, halk kütüphanelerinde uygulanabilecek halkla ilişkiler yöntemlerinin neler
olduğunu, halk kütüphanelerinin planlı halkla ilişkiler faaliyetlerinde bulunmamalarının nedenlerini ve bu nedenlerin boyutunu,
özelliklerini ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini Ankara da bulunan halk ve çocuk kütüphaneleri oluşturmaktadır.
Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, halk kütüphanelerinin sistematik halkla ilişkiler programları uygulamamaları
nedeniyle, kütüphaneyi tanıtmada ve sunulan hizmetlere ilişkin kullanıcılarda olumlu görüş oluşturmada yetersiz kaldıkları
anlaşılmıştır.
Öçalan (2010)’ın çalışmasının problemi, Aydın il merkezindeki halk kütüphanesi ile yöredeki okul kütüphaneleri arasında
işbirliği etkinliklerinin yeterince gelişememesinin nedenleri nelerdir? şeklinde ifade edilebilir. Araştırma da temel hipotez
ise, halk kütüphaneleri ile okul kütüphaneleri arasındaki işbirliği etkinliklerinin yetersizliğinin tek bir nedene bağlanmasının
mümkün olamayacağı, sorunun çok yönlü olarak düşünülmesi ve değerlendirilmesi gerektiğidir. Ancak araştırma sonuçlarına
göre, kütüphaneler arasında iletişimin kurulmaması ve birbirleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları, işbirliği yapılması
konusunda talep olmaması ve öğretim programlarında kütüphane uygulamalarına yeterince yer verilmemesi gibi etkenler,
işbirliği geliştirilmesine engel olan ana nedenler olarak belirlenmektedir. Saptanan bu etkenlerin çözümlenebilmesi; taraflar
arasındaki sıkı diyaloglara, karşılıklı yapılacak tanıtımlara ve halk kütüphanesi ile okul kütüphanelerinin birbirlerinin talep ve
davetlerini beklemeden iletişim kurmalarına bağlı görülmektedir.
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Sayer (2007) araştırması sonucunda, çocuk kütüphaneleri çocukların ilgilerini çeker nitelikte olmalıdır, demiştir. Ancak
çocuklar büyüdükçe bu durumun daha da zorlaştığı başka bir ifade ile çocukların beklentilerinin daha da yükseldiği bilinmektedir.
Bu nedenle kütüphanede çocukların oyun oynayabilecekleri ya da Internet’e bağlanabilecekleri bilgisayarlar bulundurulmalı,
elektronik yayınlar kullanılarak çeşitli etkinlikler yapılmalıdır. Diğer taraftan elektronik yayınların çocuk kütüphanelerinde
kullanımı, günümüz çocuklarını yeniden kütüphaneye çekebilecek önlemler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla bu tür
yayınların kütüphanelerde kullanımı desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.
6-Yöntem
6.1.Amaç
Bu çalışmanın amacı, Ankara merkezde bulunan Halk Kütüphanelerindeki Çocuk Bölümlerinin ve kütüphanedeki resimli
çocuk kitaplarının incelenmesidir.
6.2.Çalışmanın Evreni
Araştırmanın evrenini, Ankara’da bulunan bütün halk kütüphaneleri( 10 adet), örneklemini ise Ankara merkezdeki
sosyo-ekonomik yönden farklı bölgelerinde bulunan ve tesadüfi yöntemle belirlenen 3 Halk Kütüphanesinin Çocuk Bölümü
oluşturmaktadır. Bilgiler araştırma yapılan Halk Kütüphanesi Çocuk Bölümünde görevli personel ile yapılan görüşmeler ve
gözlemler sonucunda toplanmıştır. Her üç kütüphane de bulunan toplam 1152 resimli çocuk kitabı incelenmiştir. Çalışmadaki
veriler 2016-2017 yılına aittir.
6.3.Veri Toplama Süreci
Araştırma betimleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama da görüşme-gözlem teknikleri kullanılmıştır. Görüşme
için 8 soru hedeflenmiştir. Görüşme sorularının cevapları araştırmacılarla yapılan görüşme ve gözlem sonucunda uygulayıcı
tarafından not edilmiştir. Halk kütüphanelerinin Çocuk Bölümleri de fotoğraf çekilerek araştırmaya kaydedilmiştir.
7.Bulgular Ve Tartışma
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Tablo 4’de görüldüğü gibi, üç kütüphanenin çocuk bölümünde yer alan 1152 resimli çocuk kitabı incelenmiştir. Kitaplardaki
konuların %65,97 oranla sosyal- duygusal gelişim alanı, %27,17 oranla bilişsel gelişim alanı, %4,60 oranla öz bakım
becerileri, %1,48 oranla gerçek üstü olaylar, %0,78 oranla dil gelişim alanı il ilgili olduğu görülmüştür. Çalışma grubundaki
kitaplarda en çok sosyal-duygusal alan (%65,97), en az psikomotor alan (%0) ve dil gelişim alanına (%0,78) yönelik
konulara yer verildiği görülmektedir.
Şekil 1: Kütüphanelerdeki Resimli Çocuk Kitabının Gelişim Alanlarına Göre Dağılımı

k1: Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi
k2: Cemil Meriç İlçe Halk Kütüphanesi
k3: Mamak İlçe Halk Kütüphanesi
kt: üç kütüphanedeki toplam bilgiler
öb: özbakım becerileri
ba: bilişsel alan
sda: sosyal-duygusal alan
Şekil 1.’ de kütüphanelerdeki resimli çocuk kitabının gelişim alanlarına göre dağılımı verilmiştir. Şekil incelendiğinde gelişim
alanlarını destekleyen kitapların kütüphanelere göre yüzde oranları; k1’de özbakım becerilerinin %4.4, bilişsel alanın %
22,89 sosyal-duygusal alanın %70,42, k2’de özbakım becerilerinin %5,0, bilişsel alanın % 30,29 sosyal-duygusal alanın
%63,24, k3’de özbakım becerilerinin %4,5, bilişsel alanın % 32,79 sosyal-duygusal alanın %59,43, kütüphanelerin
toplamında ise özbakım becerilerinin %4,60, bilişsel alanın % 27,17, sosyal-duygusal alanın %65,97 oranında işlendiği
görülmüştür.
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7.1.1.Bilişsel Gelişim Alan Konuları
Akademik Beceriler: kavram, meslekler, mevsimler, sayılar, özel günler, vücudumuz, duyularımız, taşıtlar, hayvanlar,
yeryüzü- yeraltı, şekiller, okula başlama, trafik, doğa olayları(deprem, kar, rüzgar, yağmur vb.), zaman, kullandığımız eşyalaroyuncaklar-ayakkabı, Canlılar ve Doğa (doğa sevgisi, doğayı koruma, hayvan sevgisi) Problem Çözme Becerileri
7.1.2.Sosyal-Duygusal Alan Konuları
Eğlenme, mutlu yaşam geçirme, macera, Duygular (sevgi, mutluluk, üzüntü, sinirli olma, öfke, kızgın, şaşkın, hissetmek,
sıkılmak, özlemek), Kişilik Özellikleri (düzenli olmak, meraklılık, sorumluluk, titizlik, bencillik, kıskançlık, ayrımcılık, sevgisizlik,
kibirli olmak, kurnazlık, açgözlülük, kendini beğenmek, çalışkan olmak, dürüstlük, temiz ve bakımlı olmak, heyecanlı, sabırlı olma,
hoşgörü, cesaret, eşsiz olmak, liderlik, kararlılık, tembellik, cömertlik, yalancı, dikkatli olmak, hatırlamak, aşırı hareketlilik,
hırs, özverili olmak, akıllı uslu olma, yaramazlık, dağınıklık, marka düşkünlüğü, huysuzluk, cimrilik, kendine güven, öz denetim)
Prososyal Davranışlar-değerler (empati, iyilik yapma, işbirliği, paylaşma-yardımlaşma, nezaket, kıymet bilmek, söz dinleme,
Aile bağları-aile ilişkileri, özür dileme, arkadaş seçimi, büyük sözü dinleme, saygılı olma, emek vermek, misafirperverlik )
Günlük Yaşama Ait Deneyimler (seyahat etmek, gezi, sinemaya gitme, pikniğe gitme, oyun oynama, kurslar, alışveriş- para
kullanımı, hasta ziyareti, sıra beklemek, eşya kaybetmek vb.) Büyüme ve Gelişim(Taklit Etmek) Çocuk Hakları( özgürlük,
kendin olmak, hayal etmek, çocuk istismarı) Problem Davranışlar ( alt ıslatma, konuşma güçlüğü, disleksi, öğrenme güçlüğü,
dikkat eksikliği ve hiperaktivite, yemek seçme, endişe ile başetme, korkular vb. Travma; ölüm, boşanma, ayrılık, kardeş
kıskançlığı, yokluk, dışlanmak), Arkadaşlık- dostluk, Farklılıklar ( ben farklıyım) Kurallar (Kurallara uyma-uyum sağlama, zarar
vermek, yanlış anlama, izinsiz iş yapma, kitap okuma alışkanlığı-sevgisi)
7.1.3.Dil Gelişimi Alanı Konuları
İletişim Becerileri, beden dili, olumlu düşünme
7.1.4.Özbakım Becerileri Konuları

a. Resim 2. Mamak İlçe Halk Kütüphanesi

b. Resim 2. Mamak İlçe Halk Kütüphanesi

a. Resim 3. Cemil Meriç İlçe Halk Kütüphanesi

b. Resim 3. Cemil Meriç İlçe Halk Kütüphanesi

a. Resim 4. Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi

b. Resim 4. Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi
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Sağlıklı olma, sağlıklı beslenme, tuvalet eğitimi, yemek yeme, uyku
Şekil 2-3-4’de Çankaya, Altındağ ve Keçiören bölgelerindeki halk kütüphaneleri incelenmiştir. Kütüphanelerde genellikle
masa, sandalye ve rafların çocuk boyuna göre olduğu görülmektedir. Çocukların rahatça kitap okuyup inceleyebilecekleri
minder ve koltukların sadece Cemil Meriç İlçe Halk Kütüphanesi’nde bulunduğu görülmektedir. Oyuncak bulunmamaktadır.
7.2. Kütüphane Koşullarının Gözlem-Görüşme Tekniği İle İncelenmesi
Personel sayısı incelendiğinde çocuk bölümünde çoğunlukla 3 personel çalıştığına rastlanılmıştır. Yöneticilerin kesinlikle
kütüphanecilik mezunu olduğu ancak çalışan personelin çoğunun kütüphanecilik bölümü mezunu olmadığı, üniversitelerin
diğer bölümlerinden veya lise mezunu oldukları görülmüştür.
Kütüphanelerin Çocuk Bölümlerinde genellikle eğlenceli ve eğitici etkinliklerin yapıldığı görülmektedir. Kütüphanelerde
yapılan etkinliklere bakıldığında çocukların okuma alışkanlığı kazanmalarını teşvik etmede kitap okuma gün ve saatlerinin
belirlendiği görülmektedir.

Tablo 5’de araştırma yapılan kütüphanelerde başlangıç yaşının 2-6 yaş aralığı olduğu, 7-16 yaş aralığındaki çocuklarında
aktif olarak kullandığı bulgusuna rastlanmaktadır. Ayrıca, çocukların kütüphaneleri araştırma yapmak, kitap incelemek,
kitap okumak, kitap ödünç almak, ders çalışmak ve ödev yapmak için tercih ettikleri görülmektedir. Adnan Ötüken İl Halk
Kütüphanesinin 2 254, Mamak İlçe Halk Kütüphanesinin 477 ve Cemil Meriç İlçe Halk Kütüphanesinin ise 17 075 çocuk
üyesi bulunmaktadır.
Keşif Merkezi: Kütüphanelerde ailelerin çocuklarıyla, çocukların akranlarıyla vakit geçirebilecekleri alanlar bulunmaktadır.
Ancak bu alanların amacına uygun olarak düzenlenmediği gözlemlenmiştir. Bu da araştırma yapılan kütüphanelerin bu alanda
eksiklik yaşadıklarını göstermektedir. Kütüphanelerde keşif merkezinin bulunmadığı da görülmektedir.
Ebeveyn Kaynak Odası: Kütüphanelerde Ebeveyn Kaynak Odası şeklinde ayrı bir bölüm bulunmamaktadır. Ebeveynlere yönelik
kitaplar çocuk bölümündeki raflarda ailelere sunulmaktadır. Kütüphane programlarının tanıtımı, okul öncesi kurumlarla
işbirliği; kütüphane programlarının tanıtımı ile ilgili bir kütüphane dışında çalışmalar yapılmadığı, ancak okul öncesi eğitim
kurumlarının talebi doğrultusunda işbirliği yapılarak etkinlikler planlandığı görülmektedir.
Kütüphanelerde halkla ilişkiler programlarının yürütüldüğü görülmektedir. Ancak kütüphanelerde Halkla ilişkiler faaliyetlerinden
sorumlu bir personel bulunmamaktadır. Tüm kütüphane çalışanlarının halkla ilişkiler faaliyetinden sorumlu olduğu ve bu
faaliyetlerin yöneticiler tarafından yürütüldüğü görülmektedir. Ayrıca halkla ilişkiler programları Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından daha kapsamlı olarak yürütülmektedir.
8.Tartışma
Bulgularda; inceleme yapılan kütüphaneler Ankara Merkezde bulunan kütüphanelerdir. Merkezdeki kütüphanelerin
incelenmesinin sebebi; ulaşım kolaylığı, verilere ulaşımın hızlı olması, kitap sayısı ve türlerin fazlalığı, amaçlanan sorulara
erişim rahatlığı, kütüphanelerin çalışma gün ve saatlerinin uygunluğu olmaktadır. fiziki koşullar incelendiğinde, kütüphanelerin
çoğunluğunda masa, sandalye ve rafların genellikle çocuk boyuna göre olduğu, ancak minder ve koltuk gibi eşyaların Cemil
Meriç İlçe Halk kütüphanesi dışında diğer kütüphaneler de tercih edilmediği görülmüştür. Ayrıca çocuk kütüphanelerinin ayrı
bir binada değil halk kütüphanesi içinde çocuk bölümü şeklinde yer aldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Yılmaz, B.(2011)’e göre, ayrı
bina çok tercih edilmemekte, Halk kütüphanesi içinde yer alması daha uygun görülmektedir. Bu bilgiler, çalışma sonucunda elde
edilen bulguları desteklemektedir. Çocuk bölümlerinin çocuk dünyasına uygun tasarlanması, uygun mobilyaların bulunması,
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duvarların parlak, çekici renklerle boyanması, ışık ve aydınlatmanın iyi olması, zeminin oturmaya ve düşmemeye uygun olması,
duvarların resim vb. malzemelerle süslenmesi, çekici- rahat ortamın yaratılması, oyun alanları ve oyuncakların bulunması
gerekmektedir. Ancak inceleme yapılan kütüphanelerde bu fiziki özelliklere rastlanmamaktadır.
Kütüphanede hem lise hem de üniversite mezunu personele rastlanılmıştır, araştırma yapılan kütüphanelerin genelinde,
üniversitelerin diğer bölümlerinden ve lise mezunu çalışan bulunmaktadır. Kütüphanecilik mezunlarının genelde idari
kadrolarda görevlendirildiği görülmektedir. Yılmaz, B. (2011)’e göre personellerin çocuk gelişimine ve psikolojisine hâkim
olması, çocuklarla iletişim kurabilmesi, çocuklara karşı sabırlı ve hoşgörülü olması, çocukları sevmesi, yaptığı işin öneminin
ve farklılığının bilincinde olması gerekmektedir. Araştırma yapılan kütüphanelerde görev yapan personellerden bazısının
kütüphaneye gelen çocuklara ilgide ve yardımcı olmada çok fazla istekli olmadığı görülmüştür. Soysal’a göre, kütüphanelerin,
saatinin dolmasını bekleyen memurların değil, kitap okuyarak yaşayan, entelektüel kimliğiyle gençlere örnek olabilen, özenilecek
insanların zevkle çalıştığı, aydınlık kurumlar olmasının sağlanması gereklidir. Bunun öncelikle kütüphanecilik mesleğinin yeniden
tanımlanmasıyla, anlaşılmasıyla, koşullarının iyileştirilmesi ve elbette itibarının iade edilmesiyle olabileceği düşünülmektedir.
Yazarlar ile buluşma, belirli gün ve haftalar ile ilgili etkinlikler, kitap okuma günlerinin yapıldığı görülmektedir. Yılmaz, B.
(2011)’e göre çocuk kütüphanelerinde çocukların oyun oynamalarına yönelik hizmetler, oyun tabanlı (okuma ile ilişkilendirilmiş
oyun) okuma alışkanlığı hizmetleri, okuma alışkanlığına yönelik hizmetler, dil becerilerini geliştirmeye yönelik hizmetler, bilgiyi
elde etme becerilerini kazandırmaya yönelik hizmetler (bilgi okuryazarlığı programları vb.), kültürel etkinlikler (tiyatro, film
gösterimi, yazar söyleşileri, yarışmalar, doğum günü kutlamaları vb.), çocukları ile ilgili olarak aile ve öğretmenlere yönelik
hizmetler, çevrelerindeki çocuklarla ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik hizmetler (anaokulu- kreş vb.) verilmesi gerektiğini
düşünmektedir. Yılmaz, Ş. (2010)’a göre kütüphanelerin yazarlarla, genç okurları buluşturmaya yarayan bir köprü işlevini
üstlenmesi gerekmektedir. Böylece yazarların kitapları özellikle genç okurlara ulaşmış olur. Bu tür etkinliklerde genel olarak
görülen yazarlarla söyleşi, imza günü ya da atölye çalışmaları o yazarın genç okurlarca tanınmasının yanı sıra, yazarların
yayın evlerinin yazara ve eserlerine dair geri iletimleri, eleştirileri, katkıları doğrudan okurlarından öğrenme olanağı sunması
açısından son derece önemli bir gelişme yolu olarak görülmektedir. Ancak incelenen kütüphanelerde yapılan etkinliklerin
yetersiz olduğu görülmektedir.
Kütüphaneyi kullanma yaş aralığı ve çocukların kütüphaneyi tercih etme sebepleri incelenmiştir. Başlangıç yaşının 3-6
yaş aralığındaki çocuklar olduğu görülmektedir. Kütüphaneyi 7-16 yaş aralığındaki çocukların da kullandığı bulgusuna
rastlanmaktadır. Yılmaz, B. (2011)’e göre, kütüphaneleri bebekler ve 1-3 yaş arası çocuklar, 4-6 ve 7-12 yaş arası
çocuklar, çocukların ebeveynleri ve diğer aile bireyleri, öğretmenler ve bakıcılar kullanmaktadır. Çocukların kütüphaneyi
ders çalışmak, ödünç kitap almak, araştırma yapmak, kitap okumak, ödev yapmak için kullandıkları görülmektedir. Okuyan
ve kütüphane kullanan bireylerin daha güçlü, sağlıklı ve zengin kişiliğe sahip olacakları; böyle kişiliğe sahip bireylerden oluşan
toplumların ise karşılaşacakları sorunları daha kolay aşabilecekleri düşünülmektedir. Tepeli ve Arıcı (2012)’e göre bilimsel
düşünen, eleştiren, toplumsal bilinci yerleşmiş bireyler yetiştirmede önemli bir etken olan okuma ve kütüphane kullanma
alışkanlıklarının bireylere kazandırılması uygulanan eğitimle yakından ilgilidir. Ayrıca kütüphaneye üye olan çocuk sayıları da
incelenmiştir. Yılmaz, B. (2011)’e göre, halk kütüphanelerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinde ve genel olarak toplumsal
yapıda gözlenen hızlı değişimlere karşın günümüzde varlığını koruyan temel işlevlerinden birisi kaynakların ödünç verilmesidir.
Bu hizmet, hem kütüphanelerin verimliliğini hem de üyelerin etkinlik (aktiflik) düzeyini yansıtır. Üye sayısı ve üye başına düşen
ödünç kitap sayısı kütüphane için canlı ve gerçekçi ölçütlerden birisidir. Bir başka deyişle, üyelik halk kütüphanesi için gerçek
kullanım ölçütüdür. İnceleme yapılan kütüphanelerde çocuk üye sayılarının fazla olduğu ve kütüphane kullanımı konusunda
yeterli bilgilendirme ve teşviğin sağlandığı düşünülmektedir.
Kütüphanede ailelerin çocuklarıyla, çocukların akranlarıyla vakit geçirebilecekleri alanlar incelenmiş olup kütüphanelerde bu
alanların bulunduğu ancak standartlara uygun olmadığı görülmüştür. Kütüphanelerde böyle bir eksikliğin oluşu çocukların
başlangıçta kütüphaneyi tanımamasına, güven duymakta zorluk yaşamasına, ailenin kitap okuma rolünü çocuğa aşılayamamasına,
erken yaşta başlayan okuma alışkanlığının oluşamamasına, çocukların kendi akranlarıyla iletişime geçememesine, ailelerin
çocuklarıyla kaliteli vakit geçirememesine neden olmaktadır. Yılmaz, A. (2008)’e göre, kütüphanelerde, anne-babaların
çocukları ile birlikte oyun oynayabileceği bir ortam yani “Okulöncesi Çocuklar İçin Keşif Merkezi “oluşturulmuş ve bu merkezde
çeşitli oyuncaklar, bilmeceler ve oyun alanları bulunmaktadır. Bu oda çok sıklıkla kullanılan bir alandır. Odada bulunan renkler
canlı ve çocukların dikkatini çekmek için özel olarak kullanılmıştır. Ancak inceleme yapılan kütüphanelerde Keşif Merkezinin
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olmadığı tespit edilmiştir.
Kütüphanelerde ebeveynlere yönelik kitapların çocuk bölümündeki raflarda ailelerin kullanıma sunulduğu ama Ebeveyn
Kaynak Odasının bulunmadığı gözlenmiştir. Yılmaz, A. (2008)’e göre, kütüphanelerde anne-baba, öğretmen ve diğer insanların
kullanması için oluşturulan “Ebeveyn Kaynak Odası” bulunmaktadır. Burada çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili kaynaklar yer
almaktadır. Bu kaynaklar arasında çocuk edebiyatı ile ilgili kitaplar, matematik-fen müfredatı ile ilgili kaynaklar, oyun-bilmece
kitapları, süreli yayınlar, videokasetler bulunmaktadır.
Kütüphane programlarının tanıtımı ile ilgili bir kütüphane dışında çok fazla çalışma yapılmadığı görülmüştür. Okul öncesi eğitim
kurumlarının talebi doğrultusunda etkinliklerin planlanıp uygulandığı ayrıca kurumlarla işbirliği yapıldığı ve çeşitli etkinlikler
düzenlendiği bilgisine ulaşılmıştır.
Kütüphanelerin halkla ilişkiler programlarının yürütüldüğü görülmektedir. Tüm kütüphane çalışanlarının halkla ilişkiler
faaliyetinden sorumlu olup, bu faaliyetler yöneticiler tarafından yürütülmektedir. Kütüphanelerin halkla ilişkiler programları
kapsamındaki etkinlikler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından daha kapsamlı ve
organize bir şekilde yürütülmektedir. Halk Kütüphaneleri konusunda farkındalık oluşturmak ve var olan farkındalık düzeyini
yükseltmek amacıyla, halkla ilişkiler faaliyeti olarak “Halk Kütüphanem İçin Söyle” isimli türkü videosu hazırlanmıştır.
Türküyü Türkiye genelindeki kütüphanelerde çalışan personelden seçilen kütüphaneciler ve yöneticiler seslendirmiştir. Genel
Müdürlüğün bu ve benzeri birçok halkla ilişkiler projeleriyle yakından ilgilendiği ve hassasiyet gösterdiği görülmektedir.
Karadeniz (2010)’a göre, kütüphanelerde hizmetlerin kullanıcılara iletilmek amacıyla nadiren hedef grup belirlenmekte ve bu
süreçte sosyo-ekonomik kriterler dikkate alınmaktadır. Halkla ilişkiler kapsamındaki etkinlikler tamamlandıktan sonra durum
değerlendirilmesi yapılmamaktadır. Halkla ilişkilerin ne olduğu ve önemi konusunda kütüphane yöneticileri arasında önemli
görüş ayrılıkları bulunmakta ve halkla ilişkiler faaliyetlerinden beklenen sonuçları elde etmenin, bütçe, nitelikli personel,
hizmet içi eğitim gibi unsurların sağlanmasıyla mümkün olacağına inanılmaktadır. Kütüphanelerde halkla ilişkilerden doğrudan
sorumlu personel bulunmamakta, faaliyetlere kütüphane yöneticisi karar vermekte ve uygulanmasını sağlamaktadır. Hâlbuki
halkla ilişkiler faaliyetleri için ayrıca personele gereksinim duyulmaktadır. Kütüphane personelinin halkla ilişkiler konusunda
bilgi ve beceri eksikliği bulunmakta ve bu konuda personel desteklenmelidir. Kütüphane personelinin kişisel olarak sergilediği
halkla ilişkiler cabaları, genelde kişisel olarak iletişim kurma cabası ile sınırlı kalmaktadır. Ayrıca kütüphanelerde halkla
ilişkiler programlarını uygulayabilmek için bağlı olunan birimlerin desteğine de gereksinim duyulmaktadır. İnceleme yapılan
kütüphanelerde kapsamlı bir halkla ilişkiler programlarına rastlanmamış ve bu konu da sorumlu bir personel bulunmadığı
tespit edilmiştir.
Halk Kütüphanelerindeki resimli çocuk kitapları incelenmiştir. Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesinde 568, Cemil Meriç İlçe
Halk Kütüphanesinde 340 ve Mamak İlçe Halk Kütüphanesinde 244 olmak üzere 1152 resimli çocuk kitabı incelenmiştir.
Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesinde 568 resimli çocuk kitabının 400’nün Sosyal- Duygusal gelişim, 130’nun Bilişsel gelişim,
25’nin Özbakım becerileri, 5’nin dil gelişim alanına giren konuları işlediği görülmüştür. Cemil Meriç İlçe Halk Kütüphanesinde
340 resimli çocuk kitabının 215’nin Sosyal- Duygusal gelişim, 103’nün Bilişsel gelişim, 17’nin Özbakım becerileri, 1’nin dil
gelişim alanına giren konuları işlediği görülmüştür. Mamak İlçe Halk Kütüphanesinde 244 resimli çocuk kitabının 145’nin
Sosyal- Duygusal gelişim, 80’nin Bilişsel gelişim, 11’nin Özbakım becerileri, 3’nün dil gelişim alanına giren konuları işlediği
görülmüştür. Her üç kütüphanede de bulunan kitaplarda Sosyal- Duygusal gelişim alanını destekleyen konulara daha fazla yer
verildiği görülmüştür. Sosyal –Duygusal gelişim alanını destekleyen konu başlıklarına bakılacak olduğunda iki kütüphanede ilk
sırayı prososyal davranışların aldığı, ardından sırasıyla kişilik özellikleri, duygular, kurallar ve problem davranışların konu olarak
ele alındığı görülmüştür. Diğer kütüphane de ise, ilk sırayı kişilik özelliklerinin aldığı, ardından sırasıyla prososyal davranışlar
ve problem davranışların konu olarak ele alındığı görülmüştür. Veziroğlu (2009)’a göre, çalışma grubunu oluşturan 131-140
arasındaki resimli çocuk kitaplarının karşıladığı kazanım sayısının gelişim alanlarına göre dağılımında, sosyal-duygusal alanda
%26.7, dil alanında %24.3, bilişsel alanda %20.8, özbakım becerilerinde ve psikomotor alanda %5.0 oranında kazanımın
karşılandığı görülmektedir. Bu tabloya göre karşılanan kazanımın en çok olduğu alan sosyal-duygusal alan, en az olduğu
alanlar ise karşıladıkları kazanım oranları eşit olan özbakım becerileri ve psikomotor alandır. Bu bilgiler, çalışma sonucunda
elde edilen bulguları desteklemektedir.
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9. Sonuç
Araştırmanın sonucunda, ülkemizde okul öncesi dönem çocuklarına yönelik resimli çocuk kitaplarının gelişim alanlarına
uygunluk açısından yeterli nitelikte olmadığı ortaya çıkmıştır. Yenilikleri takip etmeyi, araştırma yapmayı, algılayan,
anlayan, düşünen düşündüğünü uygulamak için adım atan gençler olarak yetişmeleri gerekmektedir. Okuduğu kitaplardaki
karakterlerden yaşam felsefesini küçük yaşta edinen, karakter olarak sağlam karakterli, geleceğe umutla bakan, küçük
sorunlarla yılmayan, mücadele eden nesiller yetişmesi için gelişmiş bir okuma kültürünün oluşması gerekmektedir. Hayatı
boyunca araştıran, soran, sorgulayan, eğitime ve kültüre önem veren insanlar olacak gençler için eğitime ilk adımı attıkları
okul öncesi dönemden itibaren kütüphane hayatlarının her safhasında yanlarında olmalıdır.
Kütüphanelerdeki 1152 resimli çocuk kitabının incelenmesi sonucunda; sosyal-duygusal alanı destekleyen kitap sayısı
760, bilişsel gelişim alanını destekleyen kitap sayısı 313, Özbakım becerilerini destekleyen kitap sayısı 53, gerçek üstü
olayların yer aldığı kitap sayısı 17 ve dil gelişim alanını destekleyen kitap sayısı ise 9’dur. Her üç kütüphanede de SosyalDuygusal gelişim alanını destekleyen kitapların olduğu görülmektedir. Sosyal-duygusal gelişim alanını destekleyen kitapların
konu başlıklarını incelersek; ilk sırayı prososyal davranışlar başlığı altında; değerler, paylaşma- yardımlaşma, arkadaşlıkdostluk, empati, özür dileme, iyilik yapma, nezaket, söz dinlemenin yer aldığı, kişilik özellikleri başlığı altında ise; dürüstlük,
tembellik, sorumluluk, titizlik, heyecanlı, sabırlı olmanın yer aldığı görülmektedir.
Çocuklara yönelik resimli çocuk kitaplarında işlenen konuların ne kadar önemli olduğu bu çalışma sonucunda bir kez daha
ortaya çıkmıştır. Bu sebeple kitap seçimi hem okullarda hem kütüphanelerde hem de evlerde büyük önem taşımakta olup,
yetişkinlerin bu konuda ne kadar dikkatli ve hassas davranması gerektiğini göstermektedir.
Çocuk Kütüphanelerinin fiziksel koşullarının standartlara uygun olmadığı, kütüphane personelinin çocuk gelişimi ile ilgili
konularında yeterli donanıma sahip olmadığı, kütüphanecilik mezunu personel sayısının ise yetersiz olduğu görülmüştür.
Çocuk Kütüphanelerinde keşif merkezi ile ebeveyn kaynak odalarının ve kütüphane tanıtımlarının yapılmasını sağlayacak halkla
ilişkilerden sorumlu personelin de olmadığı görülmüştür. Kütüphanelerde çeşitli etkinliklerin belli bir düzen içinde yapıldığı
bilgisine ulaşılmıştır.
10.Öneriler
Bu sonuçlar ışığında aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:
•
Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik resimli çocuk kitaplarını resimleyen kişilerin ve yazarların, çocukların gelişim
alanları ve bu alanlarda edinmesi gereken kazanımlar konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Resimli çocuk kitaplarının
içeriklerinde gelişim alanlarını destekleyici konular yer almalıdır.
•
Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik yayın yapan yayınevlerinin yazar ve ressamla işbirliği içinde olması, niteliksiz
ve çocukların gelişim alanlarını desteklemeyen kitapları yayınlamamaları gerekir. İyi baskı teknikleri kullanarak kitapların
görselliğine önem vermeleri gerekmektedir
•
Okul öncesi dönem çocuklarıyla çalışan eğitimciler de nitelikli kitapların özellikleri konusunda bilgi sahibi olmalı,
gelişim alanlarını destekleyen türde kitap seçmelidir. Ayrıca, okullarda çocukların gelişim yaşına uygun resimli kitaplardan
oluşan kütüphaneler oluşturulmalı ve aktif olarak kullanımı sağlanmalıdır.
•
Okullarda, çocuk kütüphanelerinde veya halka açık çeşitli merkezlerde çocukların, eğitimcilerin ve ailelerin nitelikli
kitaplarla buluşacağı kitap günleri düzenlenmelidir.
•
Çocuk kütüphanelerindeki personel, çocuğun gelişim alanları konusunda bilgi sahibi olmalı, son çıkan ve nitelikli olan
yayınlardan haberdar olarak çocukları gelişimsel açıdan değeri olan kitaplara yönlendirmeleri, çocuklarla birlikte kütüphaneye
gelen yetişkinlerin de bu konuda bilinçlenmesini sağlamalıdır. Bu nedenle kütüphanelerde çalışan personel seçilirken, okul
öncesi eğitimciler ile çocuk gelişimciler de değerlendirilmelidir.
•
Kütüphanelerde çocuklara okuma saatleri düzenlenmeli, çocuk kitabı yazar ve çizerleriyle sohbetler yapılmalı, kitap
tanıtım günleri, kukla gösterileri, kitapların dramatize edildiği veya tiyatro haline getirildiği etkinlikler uygulanmalıdır.
•
Bu alanda karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi olan resimli çocuk kitaplarının konu çeşitliliğindeki yetersizlik, birçok
açıdan çözüme gidilmesi gereken bir durumdur. Ülkemizde, bilinçli vatandaşlık, demokrasi, kimlik/kişilik, toplumsal yaşam,
sosyal kaynaşma, başkalarına saygı, birbirine değer verme, farklı kültürler, benzerlik ve farklılıklara dikkat çekme, etik değerler,
ben kavramı, vücudum, cinsiyet, iletişim, ölüm, gezegenler, zaman, ülkeler, makineler, matematiksel beceriler (eşleştirme,
sıralama, gruplama, örüntü, semboller, geometrik şekiller, grafik gibi), sanat, hareket/spor ve özbakım becerileriyle ilgili
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konularda iyi nitelikte kitapların hazırlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bütün bu konular çocukların kendilerini tanımalarına,
sosyalleşmelerine ve topluma faydalı, bilgili, çağın gereklerini yakalamış kişiler olmalarına fırsat sağlayacaktır.
•
Kütüphaneler fiziksel mekân olanakları içinde grup çalışmalarına uygun alanlar yaratarak, çocuklara uygun hale
getirilmelidir. ( resimler, oyun alanları vb.)
•
Kütüphanelerin üzerine gitmeleri ve eksikliklerini gidermeleri gereken bir diğer konuda halkla ilişkilerdir. Bu konuda
yaratıcı, yenilikçi ve işlevsel etkinlikler gerçekleştirmelidirler.
•
Kütüphaneye gitme ve kütüphane de kitap okuma alışkanlığı kazanılması yönünde ailelerin ve öğretmenlerin, çocuklara
model olmalarını sağlamak gerekmektedir.
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Öz
Bir toplumun gelişmesi ve ilerlemesi, o toplumun bilgi altyapısının doğru bir şekilde oluşturulması, sosyal, kültürel ve teknolojik
gelişmeleri takip edebilmesinin sağlanması ile mümkündür. Bu temeli oluşturmada rol oynayabilecek etmenler aile, okul ve
kütüphane üçgeninde yaşanmakta, ancak güvenilir ve doğru bilgiye sistemli bir biçimde ulaşmada okul ve kütüphane ön plana
çıkmaktadır. Bu nedenle toplumu oluşturan her bir bireyin bilinçli, bilgili ve okuyan, okuduğunu sorgulayan ve hayatına olumlu
olarak aktaran kişiler haline gelmesinin, çocukluktan itibaren aldığı bilgi altyapısına bağlı olduğu öngörüldüğünde, hayat
boyu öğrenme mekânları olan kütüphaneler, çocukluk erken döneminden başlayarak bireyin şekillenmesinde yadsınamaz bir
rol oynamaktadır. Bu rolün başarılı bir şekilde oluşturulması, sürdürülebilir olması ve amacına ulaşması ise ancak içindeki
unsurların etkin bir şekilde inşası ile mümkün olacaktır. Mekân, koleksiyon, bütçe, hizmetler ve personel gibi unsurların
her biri kendi içerisinde ayrı bir öneme sahip olmakla birlikte, oluşturulan bu sistemin başarısı ve sürdürülebilirliğinin, bu
unsurlara işlerlik kazandıracak olan çalışanlarına bağlı olduğu görülmektedir. Özellikle “okul ve çocuk kütüphaneleri”, hedef
kitlesinin hassasiyeti nedeniyle çalışanlarının nitelik ve nicelik olarak donanımlı olmasını gerektirmektedir. Donanımlı ve üretken
çalışanlar ise hizmetin başarısı başta olmak üzere kütüphaneyi oluşturan tüm unsurların başarısında önemli birer etken
olmaktadır. Buna göre kütüphane çalışanları, hayatımızın merkezindeki çocuk ve gençlerimizin istenen düzeyde gelişmesi,
ilerlemesi ve fiziksel-ruhsal doyuma ulaşmış sağlıklı bireyler haline gelmesi için, hayatlarındaki diğer etkenlerle birlikte önemli
birer rol üstlenmektedirler.
Yapılan bir çok çalışma, toplumu oluşturan bireylerin kitap okuma ve kütüphane kullanma alışkanlığının temellerinin ancak erken
yaşlarda atılabildiğini göstermektedir. Esasen çocuk kütüphaneleri, çocuk ve gençlik kütüphaneleri ve halk kütüphanelerinin
çocuk bölümleri ile erken çocukluk döneminden itibaren sıkı bir ilişki kurulmaktadır. Kütüphaneye gelen çocuk ve gençlere,
personelin gösterdiği olumlu veya olumsuz davranışlar, onların hayatları boyunca kütüphane kullanıcısı olmalarını veya
olmamalarını sağlayabilmektedir. Özellikle çocukluk çağında, çocuğa verilen tepkilerin çocuk psikolojisi üzerinde kalıcı bir etki
yarattığı düşünüldüğünde personelin tutumu daha da önem kazanmaktadır. Nitel olarak iyi özelliklere sahip çalışanlar, bilgileri,
tutarlılıkları, üretkenlikleri, yenilikçi olmaları ve kurumlarına katkıları oranında toplumla bütünleşmeyi sağlamaktadırlar. Bu
sayede, bahsi geçen kütüphaneler gerçek işlevlerini yerine getirebilmekte ve toplum tarafından kabul gören bir kurum
hüviyetine erişmektedir. Bu da o kurumun yaşayan bir kurum haline dönüşmesini sağlamaktadır.
Ülkemizdeki kütüphanelerin hayat boyu kullanılan ve yaşayan kurumlar haline gelebilmesi için, personel durumları da ele
alınarak, tüm yönleriyle araştırılması ve incelenmesi gerekmektedir. Uluslararası standartlar baz alınarak, kütüphaneyi
oluşturan bütün unsurlar için ülkemize özgü standartların oluşturulması ve kütüphanelerimizde uygulanması bir gereklilik
olarak ortaya çıkmaktadır. Çocuk ve gençlik kütüphanelerinde, çocuklara ve gençlere yönelik olarak verilen hizmetlerin
başarısının artmasında, merkezden gelecek yönlendirmeler, yapılacak mevzuat değişiklikleri ve standardizasyon çalışmaları
önemli birer etken olarak görülmektedir. Ayrıca, kütüphanenin belirlediği hedeflere daha kolay ve kısa zamanda erişebilmesi
için, bulunduğu çevreden ve merkezi yönetimden maddi ve manevi yönden destek görmesi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.
Aydın’daki “Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi” esas alınarak yapılan bu çalışmada, çocuk kütüphanesine / kütüphanelerine
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devam eden çocuk, genç ve ebeveynler “etkilenen gruplar”, kütüphane çalışanları ise kaliteli ve sürdürülebilir hizmet
oluşturma yönünde “etkileyen gruplar” olarak ele alınmıştır. Gözlem, görüşme ve anket yöntemlerine dayalı bu çalışma ile
“Kütüphane Çalışanları”nın nitel ve nicel özelliklerinin hizmet kalitesine etkilerinin saptanması ve bu grubun geliştirilmesine /
iyileştirilmesine yönelik çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır.
Abstract
The development and progress of a society is possible by ensuring that the information infrastructure of that community
is formed correctly and that social, cultural and technological developments can be followed. Factors that can play a role
in creating this foundation are being experienced on the triangle of the family, school and library, but the school and the
library are in the forefront in reaching in a reliable and correct information system. For this reason, the libraries which are
lifelong learning spaces play an undeniable role in the formation of the individual starting from early childhood when it is
predicted that each individual who constitutes the society is conscious, knowledgeable, reading, inquiring and questioning,
and depending on the information infrastructure he has acquired from his childhood. The successful creation, sustainability
and achievement of this role will only be possible with the effective construction of the elements within it. It is seen that
each of the elements such as space, collection, budget, services and personnel has a separate designation within itself, and
that the success and sustainability of this system depend on the employees who will work on these elements. Especially the
“school and children’s libraries” require that their employees are equipped with quality and quantity due to the sensitivity
of the target mass. Equipped and productive employees are important factors in the success of all elements of the library,
especially the success of the service. Accordingly, library staffs play an important role together with other factors in their
lives in order that our children and young people, who are at the centre of our lives, become healthy individuals who have
reached the desired level of development, progression and physical-spiritual fulfilment.
Many studies show that the foundation of individuals who constitute the society’s reading and library using habits can
only be achieved at an early age. In fact, a close relationship is established with children’s libraries, children’s and youth’s
libraries and children’s departments of public libraries from early childhood. Positive or negative attitudes of the staff
to the children and young people coming to the library can enable them to become library users or not during their life.
Especially in childhood, the attitude of the staff becomes more important when the reactions given to the child are thought
to have a lasting effect on child psychology. Employees who have qualitatively good skills ensure integration into society
at a rate of information, consistency, productivity, innovation, and contribution to their organization. At this point, the
libraries mentioned can fulfill their real functions and reach the identity of an institution that is accepted by society. This
also ensures that the institution becomes a living institution.
In order for the libraries in our country to become lifelong and living institutions, it is necessary to investigate and
examine all aspects of the personnel situation. On the basis of international standards, it emerges as a necessity for
the establishment of standards specific to my country for all elements of the library and its application in our libraries.
Increasing the success of services provided for children and youth in children’s and youth’s libraries, directives from
the center, changes in legislation to be made and standardization studies are seen as important factors. In addition, it is
inevitable for the library and the central government to receive material and spiritual support in order to make it easier
and faster for them to reach the goals that the library specifies.
In this study, which is based on the “Child and Youth Library” in Aydın, children, young people and parents who are attending
to the children’s library / libraries have been considered as “affected groups” and library employees as “influencing groups”
in terms of quality and sustainable service creation. This study has based on observation, interview and survey methods
aimed to determine the effects of the qualitative and quantitative characteristics of “Library Staff” on the quality of service
and to suggest solutions for improvement / development of this group.
Anahtar kelimeler: Çocuk; Genç; Kütüphane; Çocuk Kütüphanesi; Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi; Kütüphane Çalışanı.
Keywords: Children; Young; Library; Children’s Library; Children’s and Youth Librar; Library Staff
1.
Giriş
Her bir birey toplumun temel taşlarını oluşturmaktadır. Domino taşı gibi birbirine tutunan bu bireylerden birisinin ahengi
bozması önlenemez düşüşleri de peşpeşe getirmektedir. Yıkılanı yeniden yapmak ise uzun ve dikkat isteyen bir süreç
getirmektedir. Bu noktada toplumu ne sağlamlaştırabilir? Neyi güçlü yaparsak tutunma azami derecede kuvvetli olacaktır?
Bu soruların cevabı kişiliğimize, belleğimize, eğitimimize ve bilgimize gelip dayanmaktadır. Çocukluk çağımızda yaşadığımız
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gelişimler, yenilenmeler ile sağlam bilgi alt yapımız daha da önem kazanmaktadır. Çocuğun hayat serüveninde temel bilgilerini
önce ailesinden ve yaşadığı çevreden edindiği, devam ettiği okullar ve eğitim kurumları ile doğru bilgilere eriştiği, hayat
boyu ise gitgide karmaşıklaşan bilgi evreninde yeni öğrenme mekânları olarak kütüphaneleri kullandığı görülmektedir. Esasen
çocuk kütüphaneleri, çocuk ve gençlik kütüphaneleri ve halk kütüphanelerinin çocuk bölümleri ile erken çocukluk döneminden
itibaren kurulan sıkı bir iletişim bulunmaktadır.
İlk çocuk kütüphanelerinin 1920’de Brüksel’de ve 1923’de Paris’te, 1950’den sonra da Almanya, Japonya, Danimarka,
Ürdün, İran, Rusya gibi birçok ülkede kurulduğunu, Karadeniz (2011) bize aktarmaktadır. Türkiye’de ise kurulan ilk çocuk
kütüphanesi, Aksihar’da 1925 yılında Türk Ocağı tarafından kurulan kütüphanedir. Bunu 1937’de Çocuk Esirgeme Kurumu
tarafından İstanbul’da açılan kütüphane izlemiştir. Kurumsal olarak açılan ilk modern kütüphane, Adnan Ötüken tarafından
tasarlanan ve Milli Kütüphane’ye şube olarak düşünülen ve Çocuk Bayramı’nda açılışı gerçekleşen (23 Nisan 1955)
Ankara’daki kütüphanedir. O tarihten bu yana bu kütüphanelerin sayısı ne yazık ki artmak yerine azalma yönünde bir ivme
göstermektedir. Ülkemizde 81 vilayet olduğu gözönüne alındığında, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün verilerine
göre 2017 yıl sonu itibariyle sadece 35 ilimizde, sadece 49 adet bağımsız çocuk ve/veya gençlik kütüphanesinin olması,
ancak 32 tanesinin faal olarak hizmet veriyor olması ise oldukça dikkat çekicidir. Ancak hizmet veren kimi il/ilçe/şube halk
kütüphanelerinin içerisinde bir şekilde var kabul edilen çocuk köşelerinin veya özenle oluşturulmuş çocuk bölümlerinin olması
da mesleğimiz adına ve hizmete doğrudan erişim için ayrı bir önem taşımaktadır.
En yakın hedefimizin çocuk ve gençler ile ebeveynlerini doğru bilgiye ulaştırmak ve okuma alışkanlığı kazandırmak olduğu
düşünüldüğünde, bu bölüm ve kütüphanelerin zamanının gerektirdiği şekilde oluşturulması ön plana çıkmaktadır. Bu da yeterli
ve teknolojik alt yapıya sahip, teknik ve fiziki donanımını tamamlamış, mekân, koleksiyon, bütçe, hizmetler ve personel gibi
unsurlarında kaygılar taşımayan bir yapı oluşturulması ile mümkün olacaktır. Tüm bu unsurların her biri kendi içerisinde ayrı
bir öneme sahip olmakla birlikte, oluşturulan bu sistemin başarısı ve sürdürülebilirliğinin, bu unsurlara işlerlik kazandıracak
olan çalışanlarına bağlı olduğu da görülmektedir.
Bu çalışmada öncelikle Literatürde yer alan çocuk kütüphanesi, çocuk ve gençlik kütüphanesi çalışanları ve hizmet kalitesine
yansımaları ile ilgili bilgilere yer verilecek, özelinde anket, görüşme ve gözleme dayalı bulgular değerlendirilerek, öneriler sunulacaktır.
2.
Çocuk ve Gençlik Kütüphanelerinin Tanımı, Hizmetleri, İşlevleri, Önemi ve Beklentiler
2.1.
Çocuk Kütüphanesi
Çocuk kütüphanesi, “Çocukların duygu ve düşünce dünyalarını zenginleştirmelerine, dil gelişimlerini tamamlayarak anlama ve
yorumlama düzeylerini artırmalarına ve toplumsallaşmalarına katkı sağlayacak nitelikte yayınları çocuk ve genç okurlarıyla
buluşturarak kütüphane kültürünün toplumda yaygınlaşmasını sağlamayı hedefleyen bir merkezdir” (Karadeniz, 2011). Çocuk
Kütüphanesinin hizmet verdiği gruplar, bebekler ve küçük çocuklar, 13 yaşına kadarki okul çocukları, özel gereksinimi olan
gruplar, ebeveynler, yasal vasiler ve diğer aile üyeleri, bakıcılar, öğretmenler ve eğitmenler, çocuk kitapları ve medya araçları
alanındaki yetişkinleri kapsayan geniş bir kitledir.
2.2.
Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi
Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi, “Okulöncesinden başlayarak, liseden mezun oluncaya kadarki süreçte çocuk ve gençlerin
bilgi altyapısının doğru bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olan, bununla birlikte sosyal, kültürel ve teknolojik alt yapılarının
süreğen hale gelmesine sağlayan, ileriye dönük yapılanmaya ve toplumsal kalkınmaya katkı sunan, hayatboyu öğrenim
merkezlerinin ilk ve son basamaklarıdır”. Bu kütüphane türünün hizmet verdiği gruplar, çocuk kütüphanesinde belirtilen
gruplar ile birlikte ergen yaş gruplarıdır (13-18 yaş).
2.3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Çocuk ve Gençlik Kütüphanelerinin Verdiği Hizmetler
Oyun oynamalarına yönelik hizmetler
Oyun tabanlı (okuma ile ilişkilendirilmiş oyun) okuma alışkanlığı hizmetleri
Okuma alışkanlığına yönelik hizmetler
Dil becerilerini geliştirmeye yönelik hizmetler
Bilgiyi elde etme becerilerini kazandırmaya yönelik hizmetler
Kültürel etkinlikler
Çocuklarla ile ilgili olarak aile ve öğretmenlere yönelik hizmetler
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h.
Çevrelerindeki çocuklarla ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik hizmetler (Yılmaz, 2011)
i.
İlk gençlik devresindeki gençler ile genç yetişkinlik evresindeki gençlere sunulan hizmetler,
olarak özetlenebilecek hizmetlerin içeriğinde, “materyal ödünç vermek, bilgi ve danışma hizmeti sunmak, kullanıcıya materyal
seçiminde yardım etmek, kullanıcı talep ve önerilerini dikkate alarak hizmet anlayışı geliştirmek, kütüphane kullanımı ve bilgi
okuryazarlığı eğitimi vermek, güdüleyici etkinlikler yapmak, yaratıcı programlar ve öykü okuma hizmeti sunmak, ebeveynlere
ve bakıcılara eğitim vermek, bakıcılara, okulöncesi öğretmenlere, öğretmenlere ve kütüphanecilere danışma hizmeti sunmak
ve eğitim vermek, kurum ve kuruluşları desteklemek ve işbirliği yapmak” gibi rutinleşmiş hizmetler sayılabilmektedir (Yılmaz
ve Ekici, 2011).
2.4.
Çocuk ve Gençlik Kütüphanesinin İşlevleri
Halk Kütüphaneleri Yönetmeliğinde (2012) halk kütüphanelerinin işlevleri şöyle yer almaktadır:
•
Halkın bilgi edinme gereksinimini karşılar,
•
Bireysel ve yaşam boyu öğrenme çabalarını destekler,
•
Başta çocuklar olmak üzere, bölge halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığı yaratır ve güçlendirir,
•
Toplumun bilgi okur-yazarlığı becerisi kazanmasını ve geliştirmesini sağlar,
•
Her düzeyde örgün ve yaygın eğitimi destekler,
•
Çocuk ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekler ve bu yönde fırsatlar sağlar,
•
Öncelikle bulunduğu bölge olmak üzere, toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmasına destek sağlar,
•
Toplumda kültürel mirasa, sanata ve bilime karşı duyarlılık oluşturur ve bu bilincin gelişmesini sağlar,
•
Somut olmayan yerel kültür mirasının toplanması, düzenlenmesi, korunması, kullandırılması ve geleceğe aktarılmasına
katkı sağlar ve sözlü geleneği destekler,
•
Kültürlerarası diyaloğu geliştirmeye katkı sağlar.
Yılmaz (2011) ise çocuk kütüphanelerinin işlevlerini ise şöyle sıralamaktadır:
•
Çocukta olumlu kişilik oluşturma ve geliştirmeye katkı sağlamak,
•
Onların konuşma gelişimleri ve dil becerilerini geliştirmelerini desteklemek,
•
Çocuklara bilgiye erişim becerisi kazandırmak, basılı ve elektronik kaynakları en iyi biçimde kullanabilmelerini
öğretmek,
•
Okumanın zevk ve gücünü keşfetmelerine olanak sağlamak,
•
Onların şu anda ve gelecek yıllarda iyi birer kütüphane kullanıcısı olmalarını sağlamak
2.5.
Çocuk ve Gençlik Kütüphanelerinin Yaşam İçindeki Önemi ve Toplumun Bu Kütüphanelerden Beklentileri
Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (1989), 17. Maddesinde “taraf devletlerin çocuğun; özellikle toplumsal,
ruhsal ve ahlaki esenliği ile bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklardan bilgi
ve belge edinmesini sağlarlar” yönünde görüş bildirmektedir. Bunu en sağlıklı ve programlı olarak yerine getiren oluşum ise
doğası gereği bu özellikleri üzerinde toplamış olan kütüphanelerdir.
Özellikle “bebekler ve çocuklar için kütüphane hizmetlerinin varlığı” önemlidir. Çünkü “erken beyin gelişimi araştırmaları,
konuşmanın, şarkı söylemenin, bebeklere ve çocuklara kitap okumanın, onların konuşma ve dil becerilerine tartışmasız etkisi
olduğunu göstermiştir”. Bu nedenle de, “Tüm dünyadaki ailelerin, yerel kütüphanelerinde bulunan materyallere erişmesi
gerekir. Çocukların kütüphane kaynakları ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmaları ve sorularına kütüphane aracılığı ile
yanıt aramaları için gereken bilinç, kütüphaneye erken yaşlarda gelinmesi ile kazandırılmaktadır” (IFLA Uzman Raporu 100).
IFLA’ya göre, “Nitelikli bir çocuk kütüphanesi, çocukları yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri ile donatarak, onların
topluma katılımlarını ve katkıda bulunmalarını sağlar. Çocuk kütüphaneleri sürekli artan toplumsal değişikliklere yanıt vermeli
ve bütün çocukların bilgi, kültür ve eğlenme gereksinimlerini karşılamalıdır. Her çocuğun yerel kütüphaneye alışkın olması ve
kütüphane kullanma becerilerine sahip kılınması gerekir” (çev. Yılmaz ve Ekici, 2011).
Toplumun Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri’nden beklentileri ise:
•
Çocukların ve gençlerin gerek tek başlarına gerekse aileleri ile okuma, aktiviteler yapma, hoş vakit geçirme gibi
eylemlerini gerçekleştirebilecekleri elverişli, samimi, güvenli, engelsiz ortamların oluşturulması,
•
Zengin ve biliş düzeylerine uygun koleksiyona sahip olması,
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•
Teknoloji ve multimedya becerilerine erişim kolaylığı sağlanması,
•
Yerel ve yöresel kültürel mirasın tanıtılmasında aracı olunması,
•
Varsa etnik azınlıklar ile genel geçer dünya dillerine ait kaynaklara yer verilerek toplumsal entegrasyon ve gelişime
doğrudan katılması,
•
Ailelerin çocuk/genç yaş gruplarına ait gelişim ve becerilerini arttırma çalışmalarına yer verilmesi,
•
Kütüphaneyi kullanma alışkanlığı ve okuma alışkanlığı kazandırma misyonunun işlevsel hale getirilmesi,
•
Dolaylı da olsa, toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmasına destek sağlaması şeklinde sıralanabilmektedir.
IFLA Çocuklar ve Yetişkinler İçin Kütüphaneler Bölümü “Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler” kitapçığının Amaçlar başlığı,
“ailelerin toplum içine girişini kolaylaştırmak, çocukları güçlendirmek ve çocukların özgürlüğünü ve güvenliğini savunmak,
çocukları kendine güvenen ve yeterli bireyler olmaya teşvik etmek, barışçıl bir dünya için çabalamak” gibi sağlıklı bir kişilik
oluşumuna ve sürekliliğini sağlamaya yönelik çok önemli beklentileri de dile getirmektedir (çev. Yılmaz ve Ekici, 2011).
3.
Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri Çalışanları ve Hizmet Kalitesi
3.1.
Çalışanların Görevleri
Bir çocuk ve/veya gençlik kütüphanesinin çalışanlarından özet olarak aşağıdaki görevleri yapmaları beklenmektedir:
•
(Çocuklara), gençlere, ebeveynlere ve bakıcılara (ve diğer kullanıcılarına) referans sağlamak,
•
Koleksiyonu geliştirmek,
•
Çocuklar ve gençler için planlama yapmak ve programları denetlemek,
•
Okuyuculara danışmanlık yapmak, okullar, kreşler ve evde okuyanlar ile irtibat kurmak,
•
Ev ödevi yönetimi sağlamak ve gençlere dayalı yenilikçi teknoloji girişimleri sunmak,
•
Kütüphane planlaması ve hizmetlerinde yenilikleri takip etmek ve güncellemek (http://www.webjunction.org)
3.2.
Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri İçin Çalışan Standartları ve Hizmet Kalitesi İçin Önemi
Kütüphaneler ve kütüphane çalışanları için önemli uluslararası bir kurum/kuruluş olan IFLA, bu konudaki değerli bir yol
göstericidir. Çocuk kütüphanesi hizmetleri için ilkeler rehberinde “Bütün kütüphaneler, konusunda uzman kütüphaneci
istihdam etmelidir. Etkin ve profesyonelce çalışan çocuk kütüphaneleri, eğitimli ve adanmış çocuk kütüphanecilerine
gereksinim duyarlar” diyerek aslında baştan ideal personelin nasıl olması gerektiğini özetlemektedir. Ve devam etmektedir:
“Kütüphaneciler, çocuk gelişimi konusunda eğitimli, çocuğun doğumundan üç yaşına kadar okur-yazarlık konusunda bilgili,
nitelikli çocuk edebiyatına aşina, bebeklerin ve çocukların sosyal iletişimi için yaratıcı düşünceye ve bu gruptaki çocuklara,
ailelerine ve bakıcılarına yönelik en iyi ortamın oluşturulması için planlama ve iletişim becerilerine ve beslenme davranışı
konusunda bilgiye sahip olmalıdır. … Kütüphane çalışanları, çok kültürlülük/kültürlerarası iletişim konularında beceri ve
yetkinliklere sahip olmalıdır”. Aynı rehberde kütüphanecilerden istenen beceriler:
“Hevesli olmak, güçlü iletişim, kişilerarası/takım çalışması ve sorun çözme becerilerine sahip olmak, işbirliği yeteneğine
sahip olmak, girişimci-esnek ve değişime açık olmak, kullanıcı gereksinimleri analiz, plan, yönetim değerlendirmesi yapma ve
programlama yeteneğine sahip olmak, yeni beceriler öğrenme ve mesleki gelişme için heyecanlı olmak ve aynı zamanda çocuk
psikolojisi ve gelişimi, okuma gelişimi kuramları ve teşviki, sanatsal ve kültürel olanaklar, çocuk (ve genç) edebiyatı ve ilgili
medya konularında bilgi ve bilinç sahibi olmalıdır” şeklinde çok kapsamlı düşünülmüştür.
Gençler, çocukluktan yetişkinliğe geçiş evresinde özel ilgiye gereksinim duyarlar. Genç Yetişkinler için Kütüphane Hizmetleri
Rehberi’nde “Hazırlanan bu rehberin, gençlerin çocukluktan yetişkinliğe geçerken bireysel başarı elde etmelerinde, hem
kaynaklara erişim hem de çevrede karşılaştıkları entelektüel, duygusal ve sosyal gelişim gibi özel gereksinimlerine yardımcı
olmaktadır” denmektedir.
Genç yetişkinlerle çalışan görevlinin aşağıdaki becerilere ve yetkinliklere sahip olması istenmektedir:
•
Genç yetişkinlerin özel gelişimsel gereksinimlerini anlamak
•
Genç yetişkinlerin her bireyine saygılı olmak
•
Genç yetenek kültürü ve gençlerin ilgi alanları hakkında bilgi sahibi olmak
•
Genç Yetişkinler için Kütüphane Hizmetleri Rehberi
•
Genç yetişkinlerin makul gereksinimleri için toplumdaki diğer gruplarla işbirliği oluşturabilmek
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•
•
olmak
•
•
•

Genç yetişkinlerin değişen gereksinimlerini ve ilgi alanlarını takibi konusunda esnek olmak
Kütüphane içerisinde, daha geniş anlamda toplum içerisinde genç yetişkinlere destek olabilme yeteneğine sahip
Genç yetişkinlerle işbirliği halinde çalışma yeteneğine sahip olmak
Kitaplar ve her çeşit kaynaklar da dâhil olmak üzere, tüm medya hakkında bilgi sahibi olmak
Yaratıcı Düşünce becerilerine sahip olmak

Yukarıdaki bahsi geçen standartlara ulaşıldığında çalışanlarla çalışanlar, çalışanlarla kullanıcılar, çalışanlarla kütüphane
ve çalışanlarla hizmet arasında sıkı bir bağ ve etkilenme olduğu açıktır. Nitekim bu çalışmanın özetinde de belirtildiği gibi
kütüphane çalışanları önemli bir “Etkileyen Grup”, çocuk, genç ve ebeveynler (kısaca Kullanıcılar) de önemli bir “Etkilenen
Grup” olarak nitelendirilebilecektir. Ayrıca, çalışanlarda olması istenen bu kalite ve özelliklerin çıktısının da yine kaliteli ve
özellikli bir hizmet olacağı varsayımına ulaşılabilecektir.
“Erken çocukluk dönemi ya da başka bir deyişle okulöncesi dönemi öğrenmenin en belirgin ve kalıcı bir şekilde oluşmaya
başladığı dönemdir. Bu dönem çocuklar için, bilgi kaynakları yönünden zengin ve alanında uzman insanlardan oluşan personelin
bulunduğu ortamlar hazırlamak ve çocukların bu mekânlarda vakit geçirmesini sağlamak büyük bir önem arz etmektedir. …
Ancak, herkesin erişebileceği ve ücretsiz hizmet sunacak zengin materyal donanıma sahip ve eğitimli personeli bünyesinde
bulunduran bu tip ortamlar için bir numaralı aday olan, kütüphanelerin çocuk bölümleridir” demektedir Yılmaz (2008). Çocuk
bölümlerinin yanı sıra, çocuk/gençlik kütüphanelerini de bu gruba sokmak yerinde olacaktır. Çocukluk çağında başlayıp, hayatın
tüm süreci içinde, öğrenilen herşeyin kayıt altına alındığı tüm devrelerde, bahsedilen donanımda bir kütüphane ve çalışanlarla
karşılaşan çocuklar ve gençler, kaliteli, güvenilir, doyurucu, eğlendirici bir hizmetler silsilesi ile karşılaşabilecektir. Nitekim
Yılmaz (2008), “Kaliteli hizmet eşittir kaliteli personel. Özellikle hitap edilen kitle gözönüne alındığında çocuk kütüphanelerinde
hizmet veren personelin kalitesinin önemi daha da artmaktadır” açıklamasını getirmektedir.
3.2.1. Kütüphane Çalışanlarının Niceliksel Durumu ve Hizmet Kalitesi İçin Önemi
Yılmaz tarafından 2000 yılında Ankara’da yapılan akademik bir araştırmada, halk kütüphanesi yöneticilerinin personel
konusunda yaşadıkları sorunlar dört ana başlıkta toplanmıştır (Yılmaz, 2000). Sıralama şöyledir:
1.
Genelde personel sayısı yetersiz (%35,7)
2.
Kütüphaneci personel az/yok (%35,7)
3.
Personel isteksiz çalışıyor ve fırsat bulduğunda başka bir işe geçiyor (%21,4)
4.
Kütüphaneci dışında personel az (%7,2)
Çalışmada, yöneticiler içinde personel sorunu yaşamadığını belirten olmadığı özellikle vurgulanmıştır,
Yılmaz (2006) “Halk kütüphanelerine işlevsellik kazandıran ve onları toplum yaşamına dâhil eden kişiler olarak personel,
aynı zamanda, halk kütüphanelerinin varlık koşullarından birisi niteliğine sahiptir. Kütüphaneciler, halk kütüphanelerini
yaşatan ve geliştiren temel unsurdur” şeklinde nitelemektedir. Bu durumun özelleşmiş düzeyde çocuk ve/veya gençlik
kütüphanelerine de nitelendirilmesi elbette yanlış olmayacaktır. Yılmaz’ın bu araştırmasında 2001 yılının verileri ile, ‘halk
kütüphaneleri’ çerçevesinde AB ülkeleri kütüphanelerinde çalışan toplam personelin %45,2’sinin kütüphaneci olduğu, her
1000 kişiye düşen ortalama toplam personelin 0,36 olduğu, bir kütüphanecinin ise ortalama 6.156 kişiye hizmet verdiği;
ülkemizde ise kütüphanelerde çalışan toplam personelin %9,3’ünün kütüphaneci, her 1000 kişiye düşen ortalama toplam
personelin 0,04, bir kütüphanecinin ise ortalama 259.579 kişiye hizmet verdiği belirlenmiştir. Aynı çalışmada “Türkiye’nin
halk kütüphaneleri alanında en sorunlu olduğu konuların başında personel ve özellikle ‘kütüphaneci’ personel gelmektedir.
AB’ye göre Türkiye’deki halk kütüphanecisi sayısı son derece düşük ve dolayısıyla bunların hizmet verdiği nüfus büyüklüğü
AB ülkeleri ile kıyaslanamayacak kadar fazladır”. Bu durum, “AB’ye en son üye olan görece daha az gelişmiş olduğu sanılan
ülkelerle ise daha büyüktür”. “Yapılan bütün karşılaştırmalara dayanarak farkın büyüklüğü dikkate alındığında öne çıkan temel
sorun kütüphaneci personeldir” gibi önemli bir tespitte bulunmuştur.
Niceliksel olarak AB ülkeleri ortalamalarından çok geri olan ülkemizin verilerine bakıldığında, en yaygın kütüphane türü olan
halk kütüphanelerinin neredeyse birçoğunda çocuk bölümleri veya bağlı bir çocuk şubesi olduğu düşünüldüğünde, çocuk ve
gençlere verilen hizmetlerin kalitesinin de olumsuz olarak etkileneceği görülmektedir. Günümüze gelindiğinde ise 2017 yılı
KYGM verilerine göre 3338 personel sayısı ile ülke nüfusunun (80.810.525) artmasına rağmen, personelin niceliksel olarak
çok da ilerleme kaydetmediğidir. “Personel, halk kütüphanelerinin işlevlerinin yürütülmesinde temel unsurdur. Personel
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sayısındaki eksikliklerin kütüphane hizmetlerinde doğrudan yetersizliklere neden olacağı açıktır” diyen Yılmaz (2011)’a
katılmamak mümkün değildir. 2009 yılında Ankara’daki halk kütüphanelerini (11 ilçe) baz alarak yaptığı araştırmada, o zaman
4,5 milyon nüfuslu kentte sadece 37 kütüphaneci ile hizmet verilmeye çalışıldığını, her bir kütüphaneciye ise 117.296 kişi
düştüğü; toplam 136 diğer personelin de 25.086 kişiye hizmet verdiği belirtilmiştir. Ancak burada karşılaşılan diğer bir
önemli sorunun da gerek kent merkezinde gerekse diğer ilçelerde kütüphaneci ve personel dağılımındaki dengesizlik olduğu
vurgulanmıştır. Standartlara göre, her bir kütüphaneye ideal dağılım yapılması düşünüldüğünde 40 kütüphaneci ve 29 diğer
personele daha ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Ankara’daki halk kütüphanesi personel sayısı hem kütüphaneci hem de diğer
personel açısından yetersizdir, sonucuna varılmıştır. Personel istihdamı konusunda yeni çözümler üretilmelidir, özellikle, KPSS
ile yerleştirmelerde Başbakanlık Personel Dairesi Başkanlığı kontenjan artırımı için zorlanmalıdır, önerisi de getirilmektedir.
Yukarıda verilen araştırmalara göre nüfusa göre oransal olarak yetersiz sayıda olduğu tespit edilen kütüphaneci ve
kütüphanede çalışan diğer personelin, kütüphanenin fiziksel büyüklüğü, iş hacmi, görev ve rol tanımlarındaki yoğunluk da
dikkate alındığında kütüphanenin üstlendiği misyon, vizyon ve hizmetleri randımanlı bir şekilde yerine getiremeyeceği aşikardır.
Dahası zaman içerisinde mevcut sorunların ve işlem eksiklerinin artacağı kaçınılmaz olarak düşünülmelidir. Yukarıda bahsi
geçen araştırmaların sonuçları göstermektedir ki ülkemizde milenyumun başlangıcından itibaren ne yazık ki personel niceliği
yönünden kayda değer bir iyileşme görülmemiştir.
3.2.2. Kütüphane Çalışanlarının (İnsan Kaynaklarının) Niteliksel Durumu ve Hizmet Kalitesi İçin Önemi
Yukarıda sayısal olarak irdelenen çalışanların, “çocuk ve/veya gençlik kütüphanelerindeki istihdamları nitelik olarak ne kadar
isabetli olmaktadır?” Bu bölümde bunun tespiti yapılmaya çalışılacaktır.
Abdülkadir Salgır (1952), “Çocuk kütüphanelerini açmak, birer halk üniversitesi diye vasıflandırılan ve müracaat edenlerin
okuma ihtiyacını karşılayan halk kütüphanelerinin başlıca vazifelerinden biridir” demektedir. “Kitap seçme ve küçük
okuyucularını tanıması bakımından kendisinden büyük bir anlayış beklediğimiz çocuk kütüphanecisinin kütüphanecilik tahsili
görmüş olması şarttır. Kısaca, mesleki bilgi dışında bir çocuk kütüphanecisinin, iyi kalpli, alicenap, nüktedan, çocuk ruhunu
bilen ve onlara sonsuz bir sevgi besleyen, anlayışlı ve samimi bir insan olması lazımdır” diyerek de çalışanın hem mesleki hem
de insani yönünü kesin ve keskin bir şekilde tanımlamaktadır.
Ankara’da 2000 yılında yapılan araştırmada (Yılmaz, 2000) halk kütüphanesi yöneticileri sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler
yapmak istediklerini, güncel yayınlar ve dergiler sağlamak istediklerini, çocuk bölümünü geliştirmek istediklerini, hizmetleri
bilgisayara dayalı olarak yürütmek istediklerini dile getirmişler, ancak yeterli hizmet veremeyişlerinin nedenleri olarak:
•
Dermenin niteliği ve niceliğini
•
Bütçenin yetersizliğini
•
Binanın yer, donanım ve mimari açıdan yetersizliğini
•
Personel yetersizliğini
•
Kültürel etkinlikler için olanakların sınırlılığını göstermişlerdir.
Burada yöneticiler kütüphanelerindeki sorunlara tamamen tarafsız bir şekilde yaklaşmış ve bir bütün içerisinde
değerlendirmişlerdir. Aynı yöneticilerin “mesleki bilgilerin yenilenmesi ve iş motivasyonunu arttırması yönünden önem
taşıyan hizmetiçi eğitim” olgusunun kendileri ve personel için %86,2 bir oranla gerekli olduğuna inandıklarını belirtmişlerdir.
Bu nedenle sorunların çözümü için verilen önerilerinin içerisinde “Hizmetiçi eğitimin arttırılması” da yer almıştır. Kütüphane
yöneticilerinin önerilerinin çoğunluğu, Yılmaz tarafından “klasik” nitelikte olarak tanımlanmıştır. Ancak, önerilerin içinde “Bir
kütüphane yasası olmalıdır” maddesinin yer alması özellikle dikkat çekmektedir, 2018 yılına gelindiğinde dahi kütüphaneleri,
kütüphaneciliği ve kütüphane hizmetlerini bir standarta eriştirebilecek, kurumsallığı ve motivasyonu sağlayacak, birleştirici,
bütünleştirici ve sistematiğe kavuşturan bir temel yasanın halen oluşturulamadığı görülmektedir.
IFLA’nın bir standardı, “Çocuk bölümlerinde çalışan personel bu alanda uzmanlaştırılmaya çalışılmalıdır. Kütüphanede
kütüphaneci personelin üçte birinin çocuk kütüphaneciliği konusunda uzmanlaşmış olması gerekir”, diyerek kütüphanecinin
icra ettiği mesleğinde, mesleğinden öte bir uzmanlaşmaya gitmesi önerilmiştir. Karaşahin (2011) de, “Günümüzde
okulöncesi ya da erken çocukluk dönemindeki çocuklara yönelik kütüphanelerdeki personelin niteliği önem kazanmaktadır”
tespitinde bulunmaktadır. “Hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uygun fiziki ortam, nitelikli derme ile diğer materyaller ve yeterli
bütçe sağlanmasıyla, bununla beraber özellikle bu alanda uzmanlaşmış personelin varlığıyla mümkün olacaktır. Diğer bir
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deyişle söz konusu hedef kitle dikkate alındığında, bu kütüphanelerde hizmet veren ya da verecek olan personelin niteliği
önem kazanmaktadır” diyerek görüşünü pekiştirmektedir. Deneyimlediği bir örnekle bu görüşlerinin doğruluğunu bizlere
aktarmaktadır. Ankara’da hizmet veren, Hollanda Leiden Üniversitesi Yükseköğretim Enstitüsü okulöncesi ve çocuk
bölümlerinde görev yapacak personelin okulöncesi eğitimi, çocuk psikolojisi, çocuk edebiyatı alanlarında “Erken Çocukluk
Gelişimi Diploma Kursu” projesi kapsamında Hollanda’ya yapılan eğitim gezisinde halk kütüphanesinde bulunan okulöncesi
ve çocuk bölümünde sürekli etkinlik düzenlenmesine dikkat çekmiştir. “Doğru bilgi kaynaklarının içinde bulunduğu, eğitimli
personelin görev yaptığı halk ve çocuk kütüphanelerinin okulöncesi çocuklar için sosyal kaynaşma ve fırsat eşitliği sağladığını”
da vurgulamıştır. “Hızla gelişen ülkemizde, çocuğu merkeze alan eğitim anlayışına paralel olarak, bu eğitimi destekleyen halk
ve çocuk kütüphanelerine daha çok ihtiyaç duyulduğunu, bilgi okuryazarlığı, okuma sevgisi, yaşamboyu eğitim için program
ve aktivitelerin düzenlenmesinin, bunların ise planlanmasının ve istikrarlı bir şekilde takibinin eğitimli ve nitelikli personelin
varlığıyla mümkün olacağını” söylemiştir.
IFLA ‘nın “Çocuklara Yönelik Kütüphane Hizmetleri Rehberi” (2003 ve 2006), çocuk kütüphanelerinde çocukların fonksiyonel,
görsel ve medya okuryazarlığını, kültürel gelişimini, okuma gelişimini, yaşam boyu öğrenimini destekleyecek yaratıcı programlar
kapsaması, bütün kaynaklara erişimi sağlaması, çocuk-ebeveyn-öğretmenler için destekleyici aktiviteler düzenlemesini;
çocuklara yapılan yatırımın değeri nedeniyle çocuk bölümleri ve kütüphanelerine para ayrılmasını ve dışarıdan ek gelir de
katılmasını; çocukların gelişimine uygun bütün formatlarda materyal bulundurmasını, yüksek kalitede, doğru ve güncel bilgi
içeren kaynaklar ile içinde bulunduğu toplumun kültürel değerlerini ve geleneklerini yansıtan, küresel toplumun değerlerine
de yer veren bir seçim yapılmasını; her yaştan çocuğun çekici bulacağı ve ürkütücü bulmayacağı ve diğer bölümlerden
kolayca ayırtedip, aidiyet duygusu yaşayacağı mekânlar olmasını; verilecek hizmetlerin bilgi, kültür ve eğlence ihtiyaçlarını
karşılamasını; çevresinde bulunan kurum, kuruluş v.b. ile iletişim kurulmasını, kreş, bakımevi, anaokulu, okul, hastane gibi
kurumlarla işbirliği yapılmasını salık vermektedir. Tüm bunlardan başka araştırmamızın temel noktası olarak, “görev yapacak
personelin çocuk psikolojisi ve gelişimi, okuma-yazma ile ilgili teoriler ve çocuk edebiyatı konusunda bilgili olmasını, personelin
planlama ve bütçe hazırlama süreçlerinde yer almasını, ancak personelin performansının değerlendirilmesinin de kaliteli
hizmet için önemli bir gereklilik olduğunu” dile getirdiğini görmekteyiz.
Arif Yılmaz’ın ABD Mid-West bölgesinde yer alan Monroe İlçe Halk Kütüphanesi’nde (MİHK) yaptığı araştırmada, personelin
materyal seçiminde okuyucu ihtiyaçlarını değerlendirip, seçim ve alım yaparak işe dahil olduğunu söylemektedir. Ayrıca
personel tarafından sunulan hizmetin sadece kütüphane içerisinde sınırlı kalmadığı, hazırlanan dış erişim programları ile
kütüphaneye gelemeyen ailelerin çocuklarına da hizmet götürüldüğü belirtilmektedir. Buradan personelin materyal seçimine
doğrudan katıldığı ve okuyucuya yönelik ilgisinin kendiliğinden oluştuğu kanaati doğmaktadır. Kütüphane personelinin nitelik
olarak donanımlı ve eğitimli olduğu, çocuklar ve ailelerle gerçekleştirdikleri aktivitelerden anlaşılmaktadır. Şöyle ki, bebeklere
ve çocuklara yönelik düzenli yapılan süregelen, aylık ve kütüphane dışı programlar bulunmaktadır. Hikâye okuma, anlatma,
kukla gösterisi, şarkılı-oyunlu eğlence saatleri, elişi programları gibi çocuk gelişimi, çocuk psikolojisi, drama bilgisi ve uzmanlık
gerektiren aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Okula giden çocuklar için oluşturulan “ev ödevi yardım hizmeti” de dikkat
çekicidir. Bu hizmet üniversite öğrencileri ile işbirliği yapılarak verilmektedir. Personelin verdiği hizmetlerde eğitici-öğretici
rolü olduğu görülmektedir. Kütüphaneye gelen gruplara sunulan programlar olduğu gibi, kurum ve kuruluşlara giderek
yaptıkları programlar da bulunmaktadır. Kütüphanenin tanıtımı için özel bir halkla ilişkiler görevlisinin istihdam edilmesi ise
önemli bir ayrıntıdır. İlçe Halk Kütüphanesi olmasına rağmen sadece çocuk bölümünde 3 tam ve 3 yarı zamanlı kütüphaneci,
2 tam ve 2 yarı zamanlı kütüphaneci olmayan personel ile toplam 10 kişinin çalıştığı belirtilmektedir. Kütüphanecilerin
kütüphanecilik mezunu olduğu, hepsinin de çocuk kütüphaneleri ve çocuk kütüphaneciliği üzerine uzmanlık yaptığı; kütüphaneci
olmayan diğer personelin ise üniversite mezunu olup, kütüphanecilik mesleği ve çocuk gelişimi üzerine sertifika sahibi
oldukları ve bu personelin çocuk sevgisi taşıma ve çocuklarla zaman geçirmekten zevk alma koşullarını taşıyanlardan seçildiği
vurgulanmaktadır. Burada personelin niceliği ve niteliği yanında seçim şekli de örnek bir uygulama olarak dikkat çekicidir.
Özellikle çocuk bölümü müdürü de dâhil olmak üzere tüm yönetim kadrosunun onbeş günde bir toplantı yaptığı, sorunları
tartıştıktan sonra alınan kararların kütüphane müdürünce uygulandığı aktarılmaktadır. Kütüphane için ayrılan bütçenin
yıllar içerisinde artış yönünde ivmelendiği, kaynağının %90’ınının bölgeden alınan vergiler, %10’unun fotokopi, ceza v.b.
gelirlerden oluştuğu, harcamaların personel ve kitap alımı ağırlıklı yapıldığı belirtilmektedir. Kuruma toplumun tam desteğinin
olması ve nüfusun %65’inin kütüphaneye üye olması, kütüphanenin verdiği hizmetlerde IFLA standartlarında da belirtilen
hedeflere ulaştığını göstermektedir. Bütün kriterler açısından yüksek bir hizmet kalitesi sağlandığı tespiti yapılmıştır.
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Ülkemizde Ankara’da yapılan bir araştırmada (Ekici, 2007) ise, halk kütüphanelerinin çocuk bölümlerindeki personelin, IFLA
Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler (2011)’de yer alan özellikler düşünülerek seçilmediği saptanmıştır. Kütüphanelerin
hemen hepsinde rotasyon olduğu, yeterli personel olmadığından görev yapanların genellikle kütüphanecilik eğitimi almış
kişiler olmadığı, hizmet içi eğitimlerin nadiren verildiği ve çocuk tabanlı eğitimlerin verilmediği yer almıştır. Çalışanların güler
yüzlü ve özverili hizmet anlayışına sahip olduğu belirtilmesine rağmen, İlkeler’de belirtilen hususlarda yetkin olmamaları
hizmet kalitesine de yansımaktadır. Nitekim aynı çalışmada, “çocuk kütüphanelerinde çalışan personelin mesleki eğitimin yanı
sıra çocuk psikolojisi ve gelişimi, okuma gelişimi kuramları ve teşviki, sanatsal ve kültürel olanaklar ve çocuk edebiyatı ve ilgili
medya konusunda bilgili olması verilen hizmetlerin kalitesi açısından son derece önemlidir” denilmektedir.
3.2.3.Çocuk ve/veya Gençlik Kütüphanecilerinde ve Çalışanlarında Bulunması Gerekli Özellikler
Olması gereken ideal özellikler düşünülerek oluşturulan kriterler şöyledir:
3.2.3.1.Yeterlilikler
Akredite bir üniversiteden Kütüphane Biliminde Lisans derecesi olmalı, Çocuk Kütüphaneleri veya Çocuk Kütüphaneciliği
alanında Yüksek Lisans derecesi almalıdır. Kütüphane hizmetlerini gerçekleştirmede yetkin olmalı, denetleme ve/veya liderlik
kapasitesi taşımalıdır (Webjunction: The learning place for libraries). Ayrıca diğer kütüphane çalışanları için yine lisans
mezunu olmakla birlikte, Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi üzerine sertifikaya sahip olmalıdır.
3.2.3.2.Görevler
Çocuklara, gençlere, ebeveynlere ve bakıcılara ve diğerlerine referans sağlamak, koleksiyonu geliştirmek, bu gruplar için
planlama yapmak ve programları yürütmek, okuyuculara danışmanlık yapmak, okullar, kreşler ve aileler ile irtibat kurarak
hizmet oluşturmak/hizmet yürütmek, ev ödevi yönetimleri sağlamak ve gençlere dayalı yenilikçi teknolojilik girişimler
sunmak, kütüphane planlamaları ve hizmetlerinde güncel gelişmeleri takip etmek ve uygulamak şeklinde özetlenebilmektedir
(www. webjunction.org). Ayrıca kütüphaneciler insanlara bilgiyi nasıl arayacakları ve bulduklarını nasıl değerlendirecekleri
konularında bilgi vermeli, çevrimiçi güvenliği, sosyal medya hesaplarının kullanımı ve çevrimiçi işbirliği araçları gibi dijital
terimleri kapsayacak şekilde yeni araçları içeren bilgi paylaşımı yapmalıdırlar (Cragg, E. and Birkwood, K).
3.2.3.3.Bilgi, Beceri ve Yetenekler
Profesyonel kütüphane yöntemlerinin yanısıra çocuk ve genç edebiyatı ile ilgili referans kaynakları ve uygulamalarını bilmek,
görevlerini önceliklendirmek, bağımsız bir şekilde çalışabilmek, kendi kendini motive edebilmek, yaratıcı ve esnek olabilmek,
çocuklarla ve gençlerle bireysel veya grup olarak çalışabilmek, ebeveynler, öğretmenler ve okul yöneticileri ile etkili bir
şekilde diyalog kurabilmek, özellikle web ve bibliyografik kaynaklarla ilgili olarak bilgisayar kullanımında ustaca yetkin olmak
(Webjunction: The learning place for libraries), gelişmelere ve yeniliklere açık olmak, belli başlı kriterlerdir.
3.2.3.4.Kişisel Özellikler
Kütüphaneciler, insanlarla iyi iletişim kurabilmeli, çalışanlarla ve kamuyla saygılı bir şekilde ilgilenebilmeli, düzgün bir görünüşe
sahip olmalı, duygusal olarak istikrarlı olabilmeli, inisiyatif alabilen ve iyi yargıda bulunabilen bir yapıda olabilmeli, sağlam ve
dürüst bir karaktere sahip olmalı (Webjunction: The learning place for libraries), tarafsız ve objektif bir görüşle kararlar
alabilmelidir.
3.2.4.Kütüphanelerde Öne Çıkan Gelişmeler, Kütüphane Personelinin Önemi ve Hizmet Kalitesi
Gelişen teknolojiler, sunulan hizmetin çeşitlenmesiyle birlikte kütüphanelerin hizmet sınırları ortadan kalkmakta, ancak
kullanıcı merkezli hizmet anlayışı devam etmektedir. Alaca’ya göre (2017), “kullanıcıyı cezbetmek ve kurumsal varlığı
sürdürebilmek açısından yenilikçilik yaklaşımın önem kazandığı, bu yaklaşım neticesinde ortaya çıkacak yenilikçi hizmetlerin
ise halk kütüphanelerinin kullanım, etki, tanınırlık, kabul görme, örnek alınma vb. oranlarını artıracağını gözardı etmemek”
gerekmektedir. Bunun ana sorumlusu olarak da kütüphane personeline işaret edilmektedir: “Kullanıcı ve kütüphane
hizmetleri arasında aracı görevinde bulunan personel, hizmetlerin tasarlanmasından sunulmasına kadar geçen sürede mesleki
yeterlilikleri ve kişisel yetenekleri doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. Kütüphane personelinin kendi
görev ve sorumlukları kapsamında sergilediği davranışlar kütüphanenin örgütsel davranışını belirleme konusunda etkilidir”
(Bayter, 2008) denilmektedir. Yapılan araştırmalar kullanıcı tipinin değişime uğradığını, kullanıcı isteklerinde ve kütüphaneden
beklentilerinde yeni oluşumlar yaşandığını ve de kütüphanecilerin de bu değişimlerden uzak kalmaması gerektiğini ortaya
çıkarmaktadır. Kütüphane personelinin değişimlere ayak uydurabilmesi günümüzde en önemli sorumluluklardan biri olarak
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görülmektedir. “Bilgiyi paylaşmak veya hizmet sunmak gibi evrensel bir görevi olan kütüphanecilerin hizmet geliştirme
konusunda kendi sınırları içerisinde sıkışıp kalmaması, geleneksel hizmet anlayışıyla sınırlı kalarak bunu yaşam tarzına
dönüştürmemesi” (Büyükyıldız, 2014) gerektiği önemli görülmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan “yenilikçilik” kavramının
“sadece teknolojiyi kapsamayacağı, birden çok hedefinin olabileceği, sadece büyük şirket veya kurumlara uygun bir yaklaşım
olmadığı, risk taşıyan ancak her zaman olumsuz sonuçlanan bir yaklaşım olmadığı, pazarlanmasının gereksiz olmadığı, tek
başına yapılması gerekmediği, küçük fikirlerin de yenilikçi sayılabileceği, sadece yeni bir ürün ya da hizmet geliştirmekle
sınırlandırılamayacağı gibi noktaların dikkate alınması gerektiği” (Ateş, 2007) görüşleri göz önüne alındığında, bu kavramın
kütüphaneleri ve personelini de kapsayacağı kaçınılmazdır.
Alaca’nın (2017) Ankara’da halk kütüphanelerinde yönetici, kütüphaneci, memur ve diğer personel gruplarına yaptığı
araştırmada, katılımcılara “halk kütüphanelerinde hangi unsur/unsurların yenilikçi hizmet geliştirme yaklaşımını olumsuz
etkileyebileceği ve özellikle kendi kütüphanelerinde hangi unsur/unsurların bu sürece olumsuz yönde etki ettiği” şeklindeki
sorusuna verilen cevapların değerlendirmesinde, “yöneticilerin yedisi, memurların on sekizi, kütüphaneci, uzman, teknisyen
ve işçilerin tamamı personel niteliğinin altını çizerken, kütüphanecilerin %95’i yönetim anlayışının da olumsuz etkiye sahip
olduğunu belirtmiştir”. Buna göre, değişime personelin gösterdiği direnci oluşturan başlıca sorun olarak, personelin değişimin
kendisinden ziyade “kendilerini neyin beklediğini bilmemelerinde” yattığı tespit edilmiştir.
Çalışanların değişime adaptasyonunu sağlamak için (Kakırman Yıldız,2011):
•
Kurumda sadece gerekli değişiklikleri yapmak ve ikna etmek,
•
Kurumlarını sahiplenmelerini sağlamak ve güven duygusu vermek,
•
Önceden bilgilendirmek, süreci anlatmak,
•
Çalışanları sürece dâhil etmek, fikirlerini almak, amacı ve beklentileri anlatmak,
•
Kabullenme sürecini hızlandırmak için cesaretlendirici ve umut verici bir değişim lideri tayin etmek,
şeklinde sürecin başlangıcından sonuçlanmasına kadar çalışanları değişimin temel unsuru haline getirmeye yönelik önerilerde
bulunmaktadır.
Yıldız, M. ve Yıldırım, F. (2018), “Geleceğin kütüphanecileri bilgi kaynağından çok bilgiyi sunan hatta bilgiye ulaşılmasında daha
etkin yollar belirleyen kişi olmak zorundadır. Bu nedenle kütüphaneci, veri tabanlarını verimli ve etkili kullanmak, indeksleme
için gerekli bilgi ve işlemleri, sözcük bilgilerine ilişkin yapı ve özellikleri, sorgulama dillerini, araştırma stratejisini, potansiyel
kullanıcı ile etkileşim için gerekli yöntemleri bilmek zorundadır. Bütün bu beklentiler, kütüphanecilik eğitiminin bu doğrultuda
ele alınarak yeniden öğretim programları geliştirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır” demektedir.
Yukarıda bahsi geçen konularda, kütüphaneleri bu kadar komplike sonuçların bekliyor olması, hedef kitlenin sadece
kütüphanecilerle sınırlandırılmaması gerektiğini düşündürmekte, tüm kütüphane personelinin niteliğinin geliştirilmesinin
kaçınılmaz olduğunu göstermektedir.
Kütüphane bilgi kaynaklarının kullanıcı için yeterli ve elde edilebilir olması, kütüphanecilerin kullanıcıya kolaylık göstermesi,
yardımsever olması, işlerinde yetkin olmaları ve kütüphanenin fiziksel olarak kullanıcıya sıcak görünmesi, hizmet kalitesini
belirleyen unsurlar arasında yer almaktadır (Kakırman Yıldız, 2011). Toplam Kalite Yönetimi kavramı içerisinde bütün
kuruluşlarda müşteri ile ilk karşılaşan görevlilerin, o kuruluş hakkında ilk izlenimi verdikleri düşünüldüğünde, kullanıcıların
kütüphane çalışanlarının her an yardıma hazır ve istekli olmalarını, taleplerinin hızlı ve etkin şekilde karşılanmasını beklemeleri
çok doğaldır. İzlenimlerinin bu doğrultuda olumlu/olumsuz sonuçlanması neticesinde kalite ve devamlılık ölçümü yapmaları
da kaçınılmazdır. Kütüphane kullanıcıları için kalitenin göstergelerinden biri de uzmanlık gerektiren hizmetlerde, kütüphane
çalışanlarının bilgili, gereken belge ve bilgilerin hızlı ve etkin biçimde sağlanmasına yardım edebilecek nitelikleri taşımasıdır.
Kütüphane personelinin gereksinimlerine duyarlılığı, sorunları dinlemeye istekliliği, nazik, kibar, sempatik ve güven tazeleyici
olması da diğer etmenlerdir (Kakırman Yıldız, 2011). Kısaca kütüphane personeli nitelikli hizmetin oluşturulmasında ve
süreğenliğinde en temel olgu olarak ön plana çıkmaktadır.
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4.Aydın’daki Çocuk Kütüphanesi İdare, Personel ve Kullanıcı Profilinin Kütüphane Hizmetleri Kalitesine Etkileri
4.1. Amaç, Kapsam ve Yöntem
Bu araştırmanın amacı; Kütüphane personelinin nitelik ve nicelik değerlerinin kütüphane idaresi, personeli ve kullanıcı
gözünden kütüphanenin hizmet kalitesine ne şekilde yansımalar oluşturduğunu incelemektir. Araştırmada betimleme,
anket ve görüşme yöntemleri kullanılmıştır. Aydın büyükşehir sınırları içerisinde inceleme yapılabilecek bağımsız tek çocuk
kütüphanesi mevcuttur ve bu sınır dâhilinde araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında 13 personele, 2 idareciye ve 50
kullanıcıya ulaşılarak anket ve görüşme yöntemleri uygulanmıştır.
4.2. Bulgular ve Değerlendirme
Bu bölümde Aydın büyükşehir sınırları içerisindeki bağımsız tek çocuk kütüphanesi olan “Aydın Kültür Merkezi Çocuk
Kütüphanesi” temel alınmıştır. Kütüphane Kültür Merkezi Kompleksi içinde olup, Aydın İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’nün
idaresi altında 2009 yılından itibaren ayrı bir şube kütüphanesi olarak hizmet vermektedir. Daha önce halk kütüphanesinde
olan çocuk bölümü buraya taşınarak hem çocuk hem de gençlere hizmet vermek üzere oluşturulmuştur. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın “Çocuk Kütüphaneleri İyileştirme Projesi” kapsamında 2017 yılında revize edilip, yenilenerek çağdaş ve modern
bir tasarım altında “Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi” hüviyetini kazanmıştır. Kütüphaneyi okulöncesinden başlayarak liseyi
bitirinceye kadarki çocuk ve gençler ile ebeveynleri ve yasal vasileri kullanmaktadır. Kütüphanenin ayrı bir idaresi yoktur.
Kadrosunda sadece 1 kütüphaneci vardır ve 2017’de tahsis edilmiştir. Hizmet veren diğer 3 personel il halk kütüphanesinin
kadrolu personeli arasından geçici olarak görevlendirilmiştir. Kütüphane binası 2 kattan, 2 katta ise okuyucuya yönelik 2
büyük salon, 1 etkinlik salonu, görece büyük sayılabilecek 4 oda ve 2 giriş bankosundan oluşmasına rağmen görevlendirilen
personel sayısı hem hizmet alanları için hem de varolan nöbet sistemi için yetersiz kalmaktadır.
Bulgular üç kategoride incelenecek olup, bunlar ayrı başlıklar altında aşağıdaki gibi verilmiştir.
4.2.1. Personelin Hizmet Kalitesine Etkisiyle İlgili Olarak Kütüphane İdaresine Ait Veriler
Kütüphanede 1 Müdür ve 1 Müdür Yardımcısı görev yapmaktadır. İki idareci de erkektir ve yaş ortalamaları 51’dir. Personelin
niteliğini ve niceliğini ölçmeye yönelik olarak hazırlanan bölümdeki,
a.
Kütüphane çalışanlarıyla ilgili memnuniyet düzeylerini ölçmeye yönelik soruya %100 oranla hayır cevabı vermişlerdir.
Buna sebep olarak ise: “Kütüphanecilerin formasyon ve motivasyon eksikliklerinin olduğunu, diğer personelin ise yeterli bilgi
ve donamıma sahip olmadıklarını, aynı şekilde formasyon ve motivasyon eksiklikleri olduğunu, personelde meslek etiğinin
yetersiz olduğunu” göstermişlerdir.
b.
“Kütüphane hizmetinin kalitesi ve verimini arttırmak için gerekli etmenleri” ise şöyle sıralamaktadırlar: “Kütüphane
İdaresi, Kütüphaneci, Diğer Kütüphane Personeli, Kütüphanenin Tasarımı ve İşlevselliği”. Seçeneklere ek olarak Kütüphaneler
ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olunması nedeniyle Genel Müdürlüğün de önemli bir etmen olduğu belirtilmiştir.
c.
“Sizce hizmet veren personel nasıl olmalıdır?” sorusuna bir idarecinin verdiği ilk cevap “güleryüzlü ve nazik” iken
diğerinin cevabı “çocuk ve genç psikolojisinden anlayan” olmaktadır. Sorunun diğer seçenekleri “İletişim yeteneği olmalı,
bilgili olmalı ve bilgisini kolay aktarabilmeli, teknolojiyi takip edip, uygulayabilmeli” olarak sıralanmaktadır. Verilen seçenekler
dışında “Personelin sabırlı ve çocukları seven” kişiler olması gerektiği de eklenmiştir.
d.
“Sizce kütüphanede kütüphaneci haricinde hangi meslek gruplarının çalışması daha iyi olur?” sorusuna her iki idareci
ilk iki sırada “Çocuk Gelişimi Uzmanı ve Psikolojik Danışman” cevabını vermiştir. Sınıf öğretmeni, okulöncesi öğretmeni,
halkla ilişkiler uzmanı ve teknoloji uzmanı olarak verilen seçenekler bunları izlemiştir. Bu soruya bağlı olarak “bu mesleklere
niye ihtiyaç duyduklarına dair” soruya ise “uygulamalar sırasında oluşan ihtiyaçlar, hizmet verilirken bir takım eksiklerle
karşılaşılması ve okuyucunun taleplerini anlayarak hizmetleri yürütebilme isteği” sebep olarak göstermişlerdir.
e.
Her iki idareci de kütüphanelerindeki çalışan personel sayısını yetersiz bulmuş ve hizmet alanlarındaki boşlukları
doldurmak için bunu önemli bir ihtiyaç olarak gördüklerini söylemişlerdir.
f.
“Hizmet kalitesini arttırmak için hangileri uygulanmalıdır?” sorusuna sırasıyla,
“Personel alımında sadece mesleki bilgi değil, psikolojik analiz ölçümü de yapılmalıdır”, “Performans ölçüm sistemi
getirilmelidir”, “Hizmetiçi eğitimlere ağırlık verilmelidir” ve “Dünyadaki mesleki gelişmeler yakından takip edilerek, ülkemizde
de bu çalışmalar uygulanmalıdır” cevaplarını vermişlerdir.
Bu veriler ışığında kaliteli hizmet verebilmek için kütüphane çalışanlarının nitel ve nicel olarak her iki idareci için de önem
taşıdığı sonucuna ulaşılmaktadır.
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4.2.2. Personelin Hizmet Kalitesine Etkisiyle İlgili Olarak Kütüphane Çalışanlarına Ait Veriler
Ankete katılan 13 personelden 8’i (%62) kadın, 5’i (%38) erkektir. Yaş ortalaması 35 olup, en genci 26 ve en yaşlısı 63
yaşındadır. Katılımcıların %77’si lisans, %23’ü önlisans mezunudur, bunların sadece 3’ü kütüphanecidir (%23). Personelin
arasında formasyon alan yoktur. Ayrıca çocuk gelişimi, çocuk psikolojisi v.b. üzerine bölüm bitiren veya sertifika alan da
yoktur. Katılımcılardan 9 kişi, anketin yapıldığı tarihte bilfiil çocuk kütüphanesinde çalışmamakla birlikte rotasyonla ve nöbet
sistemi nedeniyle bu kütüphanede bir şekilde deneyim kazanmış kişilerden seçilmiştir. Personelin %100’ü de kütüphanede
çalışmaktan ve çalıştığı bölümden memnun olduğunu bildirmiştir. Tüm tablolarda her bir katılımcı birden fazla seçimde
bulunmuştur.
“Kütüphane hizmetinin kalitesi ve verimini arttırmak için gerekli etmenleri öncelik sırasına koymaları” istendiğinde verdikleri
cevaplar Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 3, “bir çocuk kütüphanesinde kütüphaneci dışında başka hangi mesleklerin olması gerektiğii” sorusuna verilen cevapları
göstermektedir. Kütüphane personeli, PDR (%76 oranla) ve Çocuk Gelişimi Uzmanı (%69 oranla) bulunmasını büyük
oranda istemekte, nedeni sorulduğunda ise sıklıkla “çocuklarla iletişim kurabilmenin önemine, çocuk ve gençlerin gelişimine
katkıda bulunmanın önemine, kütüphanecilik mesleki eğitiminin kapsamlı olmayışına, bu meslek gruplarından personelin diğer
kütüphane personeline de örnek ve motive edici olabileceğine” dikkat çekilmiş, diğer mesleklere ihtiyacın nedeni için ise
“işlem hacminin artması nedeniyle çeşitliliğe cevap verebilmek” gösterilmiştir. İki çalışanın verilerin seçeneklere ek olarak,
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çocukların ve personelin güvenliğini gerekçe göstererek “Güvenlik Görevlisi” talebinde bulunduğu saptanmıştır.
Dördüncü soru “çocuk kütüphanesindeki çalışan sayısının yeterliliği” ile ilgili olmuştur. Çalışanların bu soruya cevapları Tablo
4’de verilmektedir.

Tabloda da görüldüğü gibi %70 bir çoğunluk çocuk kütüphanesindeki çalışan sayısını yetersiz bulmuştur. Nedeni sorulduğunda
“şu an her bölümde personel görevlendirilemediği, oluşturulan bazı hizmet alanlarının kullanıcı almasına rağmen personel
masalarının boş kaldığı ve böylece yönlendirici ve bilgilendirici bir hizmet verilemediği, görevli personelin üzerine birden
çok sorumluluk ve rol düştüğü, görevli personelin birçok hizmeti yerine getirmekte zorlandığı, nöbet sıklığının arttığı,
motivasyonlarının ve performanslarının düştüğü” belirtilmiştir. Personelden bir kişi (1 kütüphaneci) sadece sayısal değil
mesleki yetkinliğe de dikkat çekmiştir.
Personele yöneltilen son soru “Hizmet kalitesini arttırmak için hangilerinin uygulanması gerektiğidir”. Tablo 5’te görüleceği
gibi “Hizmetiçi eğitim istemektedir”.

Yukarıdaki tablolardaki veriler, kütüphane çalışanlarının bulundukları kurumun sorunlarının farkında olduklarını ve hizmetlerin
kalitesinin iyileştirilebilmesi için nelere ihtiyaç duyulduğunu saptayabildiklerini göstermektedir.
4.2.3. Personelin Hizmet Kalitesine Etkisiyle İlgili Olarak Kütüphane Kullanıcılarına Ait Veriler
Sorular çocuk kütüphanesine devam eden ergen yaştaki çocuk ve gençler ile ebeveynlerine yöneltilmiştir. 32 kadın ve 18
erkek olmak üzere 50 katılımcı yer almıştır. Yaş ortalaması 21 olup, katılımcıların en büyüğü 53, en küçüğü 14 yaşındadır.
Katılımcılara ait meslek dağılımı şu şekildedir; 35 öğrenci, 3 çalışan (1 mühendis, 1 serbest meslek, 1 işçi), 7 ev hanımı ve
5 işsiz; eğitim düzeyi dağılımı 46 lise, 2 ortaokul, 1 lisans ve 1 yüksek lisans eğitimli.
Kütüphaneyi ücretsiz olduğu için 47 (%94), kullanımı kolay olduğu için 38 (%76), koleksiyonun güncelliği nedeniyle 26
(%52), ulaşım kolaylığı nedeniyle 31 (%62) kişi tercih etmektedir.
Kullanıcıların sosyal nicelik ve niteliklerine ait bu tespitler sonrası kütüphaneyle ve kütüphane personeliyle ilgili saptamalarını
içeren sorulara geçilmiştir. Aşağıda kullanıcıların yöneltilen sorulara verdiği cevapların analizleri çıkarılmıştır.
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Yetişkinler başta olmak üzere kullanıcıların %62’si çalışan sayısını yetersiz bulmuştur. Nedeni sorulduğunda ise, “yoğunluğun
arttığı durumlarda hizmette aksamalar olduğu, personelin yetersizliği nedeniyle çok beklemek durumunda kaldıklarını,
sorularına muhatap bulamadıklarını”; “kütüphanede bir sürü salon ve hizmet alanı bulunduğunu, ancak her birinde görevli
olmadığını, günün ilerleyen saatlerine doğru çalışanların –enerjisi yüksek olan- çocuklarla artık baş edemedikleri, yorulmaya
başladıkları ve performans düşüklüğü yaşadıkları, personelle yaşanan diyaloglarda sayının yetersiz olduğunun dile getirildiği”
gibi cevaplar ile karşılaşılmıştır. Çözüm olarak hizmet alanlarında doyurucu hizmet verebilecek şekilde personel yerleştirilmesi
önerilmiştir.

Tablo 8’de görüleceği gibi kullanıcılar kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin takip edilmesini ve uygulanmasını öncelik olarak
görmektedir. Bunu personel alım seçimleri, eğitimler ve performans ölçümü takip etmiştir.
4.2.4. Kütüphanenin Hizmet Kalitesinin Arttırılması İçin İdareci, Personel ve Kullanıcı tarafından Getirilen Öneriler
Tüm katılımcılara hizmet kalitesini arttırabilmek için ne gibi önerileri olduğu sorulmuştur. Verilen cevaplar şöyledir:
• Tüm çalışanlar profesyonel düzeyde olmak üzere kütüphane hizmetleri ile çocuk gelişimi ve psikolojisi üzerine eğitim
almalıdır,
• Personel kişisel gelişim ve iletişim kurslarına tabi tutulmalıdır,
• Kütüphaneciler farklı branşlarda yüksek lisans yapmalıdır,
• Çocuk Kütüphaneleri için yeterli kadrolar oluşturulmalı ve kütüphaneci ağırlıklı olmak üzere eğitimli personel alımı
olmalıdır,
• Eğitim ve kültür politikaları geniş katılımlı ve çağa uygun olarak yapılandırılmalıdır,
• Milli Eğitim ile sıkı işbirliği kurulmalı ve ortak yıllık programlar yapılmalıdır,
• Kütüphanecilerin ve idarecilerin mesleki gelişmeleri ve yeni yayınları takip etmeleri sağlanmalı, sürekli bir mesleki
hizmetiçi eğitim olanağı sunulmalıdır,
• Çalışanlar arasında saygı ve sevgiye dayalı bir ortam oluşturulmalıdır,
• Çalışanların kültürel olarak kendilerini yetiştirmeleri sağlanmalıdır,
• Koleksiyon ve teknolojik altyapı geliştirilmeli, teknolojik araçların kullanımı konusunda hizmetiçi eğitimler verilmelidir,
• Kütüphane hizmetleri ve kullanımı ile ilgili yönlendirmeler ve eğitimler arttırılmalıdır,
• Personelin aidiyet duygularını ve motivasyonlarını arttırıcı etkinlikler yapılmalı, Bakanlığın olanaklarından
faydalandırılmalıdır,
• Hizmet binaları uygun şekilde tasarımlanmalı ve kullanıcı odaklı bir koleksiyon oluşturulmalıdır,
• Performans kriterleri oluşturulmalı, objektif biçimde uygulanması sağlanmalı, ödül ve ceza sistemi getirilmelidir,
• Kütüphaneye ayrılan bütçeler arttırılmalı, kültürel etkinlik ödenekleri yeniden sağlanmalıdır.
5.

Sonuç ve Öneriler

Çocuk ve/veya Gençlik Kütüphanelerinde çalışmakta olan personelin nitelik ve nicelik olarak hizmet kalitesine etkilerini
belirlemek amacıyla yapılan araştırmadan elde edilen sonuçları şöyle sıralayabiliriz:
• Araştırma katılımcıları olan idareciler, personel ve kullanıcılar iyi birer gözlemcidir.
• Sorunların tespitini başarıyla yaptıkları ve günün gelişmelerinden haberdar oldukları sonucuna varmak mümkündür.
• Kullanıcıların kendilerine verilecek hizmetlerin kalitesi konusunda hassas oldukları ve çok yönlü olarak tespitlerde
bulundukları görülmektedir.
• Kullanıcıların kütüphanenin hizmet kalitesinin göstergesi olan “Kütüphanede verilen bilgi ve danışma hizmetinden
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memnuniyet derecesi”ni ve “Kullanıcının personelin sunduğu hizmetten memnuniyet derecesi”ni ölçmeye yönelik soruya
yarıdan az bir farkla (%58) “Memnun değilim” cevabı vermiş olması, kütüphane çalışanlarının yeterli performans
sergilemediklerini göstermektedir.
• İdarecilerin, personelin ve kullanıcıların birçok sorudaki öncelikleri farklılık göstermiştir.
• Kütüphane Hizmet Kalitesi ve verimini arttırmak için önemli gördükleri etmenlerde, idareciler kütüphane idaresini,
personel kütüphanecileri, kullanıcılar kütüphane tasarımı ve işlevselliğini ön plana çıkarmaktadır.
• Kütüphanede Hizmet Veren Personelde Bulunması Gereken Özellikler sorusuna iki idareci de farklı cevaplar vererek,
“Güleryüzlü ve Nazik Olmalı”, “Bilgili Olmalı ve Bilgisini Kolay Aktarabilmeli” derken, personel “Güleryüzlü ve Nazik Olmalı”
seçeneğinin yanında “İletişim Yeteneği Olmalı” demektedir. Kullanıcı ise “Güleryüzlü ve Nazik Olmalı” seçeneğinin yanında
“Bilgili olmalı ve doyurucu cevaplar verebilmeli” cevabını vermiştir. Buna göre ortak kanaatin “Güleryüzlü ve Nazik
Olmalı” ve “Bilgili olmalı ve doyurucu cevaplar verebilmeli” seçenekleri çerçevesinde olduğu görülmektedir.
• Kütüphanede Kütüphaneci Dışında Çalışması İstenen Meslek Grupları içerisinde tüm katılımcıların ortak kanaati ile
ilk iki sırada “Psikolojik Danışman (PDR)” ve “Çocuk Gelişimi Uzmanı” olmuştur. Buradaki en büyük etken toplumun en
önemli ve hassas unsuru olan “çocuk ve genç” gruplarına kütüphane hizmeti veriliyor olmasıdır.
• Kullanıcılar “Halen Hizmet Sunan Personel”i (%32) katılımla “mesleki bilgi ve donanım sahibi”, “İletişim yeteneği
sayesinde anlaşılabilir” ve “güler yüzlü ve nazik” bulmaktadır. Ancak “Çocuk ve genç psikolojisinden anlamamaktadır”
kanaatleri nedeniyle (%52 oranla), bir önceki maddede talep edilen PDR’nin de gerekliliğini ortaya çıkarmaktadırlar.
• Tüm katılımcıların bir diğer ortak kanaati ise “Kütüphanede Çalışan Personel Sayısını” istisnasız “Yetersiz”
bulmalarıdır.
• Kullanıcıların kişisel gelişim konusunda hem çocuklara hem de ailelere yönelik bir hizmet edinmek istedikleri
saptanmaktadır.
• Kullanıcılar, çalışanlar ile daha sağlıklı bir iletişim beklentisi içindedirler.
• Kullanıcılar kütüphanenin ve hizmetlerinin tanıtımına ihtiyaç duymakta bir halkla ilişkiler uzmanının çalışmasını
istemektedirler,
• Kullanıcılar, dijitalleşmenin arttığı günümüzde, teknolojiyi takip eden ve gelen talepleri anında karşılayan bir teknoloji
uzmanının bulunması gereği duymaktadırlar.
• Ebeveynler çocuklarının güvenliğinden endişe duymakta ve güvenlik personeli çalışmasını istemektedirler.
• Kütüphanede oluşan teknik sorunların anında müdahale edilemediğini tespit etmişler ve hizmeti aksatan bu sorunu
gidermek üzere tamirci bulundurulmasını istemişlerdir.
• Yapılan görüşmelerde kütüphane binasının tasarım olarak örnek olduğu, kullanımın kolay olduğu, hizmetlerin ücretsiz
olmasının bir avantaj olduğu belirtilmiştir.
Katılımcıların yukarıda bahsi geçen konularda yaptıkları tespitlerin ve önerilerin “kütüphanenin hizmet kalitesine” doğrudan
etki edeceği görülmektedir. Üstelik bu kütüphanenin, kişilik oluşumu içindeki çocuk ve gençlere hizmet veriyor olması bunun
önemini daha da arttırmaktadır. Doğru bilgiye ulaşma çabası içindeki çocukların ve gençlerin, araştırıyorken öğrenmesi ve
öğreniyorken eğlenmesini sağlayacak olan yerler, yaşlarına uygun olarak oluşturulmuş çocuk ve/veya gençlik kütüphaneleridir.
Bu kütüphanelerdeki hizmet kalitesi arttıkça ve karşılayış mükemmelleştikçe çocuk ve gençlerdeki kütüphane kullanma
alışkanlığının da artacağını söylemek mümkündür.
Yıllar önce literatürde yer bulan bir terim olan “Globalleşen Dünya” kavramından ne yazık ki hiçbir kişi, kurum ve kuruluş
kendini soyutlayamamaktadır. Esasen iletişimin ve bilgi ağının tüm dünyada aynı anda erişilebiliyor olması insan nesli için
değişilemez bir cevher niteliğindedir. Ancak doğru bilgiye erişmek ve bu bilginin doğru yerde kullanılıyor olması daha da
önemlidir. Halkın üniversitesi olarak kabul gören “kütüphaneler”, bu olgunun merkezinde yer almakla önemli bir misyonu
yerine getirmektedirler. Ancak, bu olguları işler hale getirenlerin “bilgi toplayıcı” ve “bilgi dağıtıcı” rolleri ile “kütüphane
personelinin” olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle daha önce de değinildiği gibi kullanıcılar ne kadar “etkilenen
gruplar” ise, personel de o kadar “etkileyen gruplar” olarak önemli bir pozisyonda yer almaktadır. Konunun hassasiyeti
işte buradan itibaren başlamaktadır. Araştırma boyunca bu farkındalık oluşturulmaya, kütüphane personelinin hizmet
kalitesine niteliksel ve niceliksel boyutta etkileri yansıtılmaya çalışılmıştır. Bu kaliteyi artırmaya yönelik olarak gerek mesleki
literatürden derlenen, gerekse yapılan anket sonucu elde edilen veriler ve gerekse mesleki tecrübelere dayalı olarak “Çocuk
Kütüphanelerinin Hizmet Kalitesinin Etkilerini” arttırmak amacıyla aşağıdaki öneriler getirilmiştir:
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a. Ülkemizde tüm kütüphaneleri ortak bir platformda buluşturacak ve standardizasyonu sağlayacak şekilde bir
“Kütüphane Yasası” oluşturulmalıdır.
b. Standartlar ve roller iyi tespit edilmeli, uygulamanın tam ve eksiksiz yapılması sağlanmalıdır.
c. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü (KYGM) bünyesinde branşlaşmaya gidilmeli, çocuk, genç ve yetişkinlere
yönelik ayrı ayrı birimler oluşturulmalıdır. Bu birimler eylem planları ve programları hazırlamalıdır.
d. Taşra kütüphanelerinin muhatapları ve ulaşım yolu doğrudan “KYGM” olmalı; iş akışını ve iç planlamayı engelleyen
yereldeki müdahalelerden uzaklaştırılmalıdır. Tek yerden yönetim (KYGM merkezli) ve taşrada il halk kütüphanelerinin
odak olduğu bir yapılanmaya gidilmelidir.
e. Kütüphane çalışanlarının, personel yetersizliği ve nöbet sistemi gibi nedenlerle oluşan görev karmaşaları giderilmeli,
diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi birimleşme sağlanmalı, uzmanlaşma teşvik edilmelidir.
f. Çocuk ve/veya Gençlik Kütüphaneleri ile halk kütüphanelerine ayrılan bütçelerde iyileştirme yapılmalı, özellikle halka
yönelik yapılacak etkinliklerde kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmeye devam edilmelidir.
g. Eğitim ve kültür politikaları geniş katılımlı ve çağa uygun olarak yapılandırılmalıdır.
h. Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlıklar düzeyinde sıkı işbirliği kurulmalı ve ortak yıllık programlar yapılmalıdır. Aynı
işbirlikleri Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile de olmalıdır.
i. Personelin performansını ölçmeye yönelik Performans Kriterleri oluşturularak idarelerin objektif biçimde
değerlendirmesi sağlanmalı, ödül ve ceza sistemi getirilmelidir.
Personel Açısından Öneriler
a. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’nde (BBY) okuyan Kütüphanecilerin konu uzmanlıkları yapmalarının yolu açılmalıdır.
Lisans dersleri arasında “Çocuk ve/veya Gençlik Kütüphaneleri ve Kütüphaneciliği” ile “Çocuk ve Gençlik Edebiyatı” ve
“Çocuk ve Gençlik Medyası”, “Drama ve Çocuk Tiyatrosu” gibi dersler/konular olmalıdır.
b. Kütüphanecilerin halkla iç içe/halkı etkileyen bir hizmet sunacakları düşünülerek pedagojik formasyon dersleri almaları
sağlanmalıdır.
c. Kütüphanecilerin okullarda ve çocuk/gençlik kütüphanelerinde zorunlu staj yapmaları sağlanmalıdır.
d. Çocuk ve/veya Gençlik Kütüphanelerinde, kesinlikle o yapıya özgü personel kadrosu oluşturulmalı, nitel ve nicel
olarak standartlar sağlanmalıdır.
e. Bu kütüphanelere personel alımında kütüphanecilerin sayıca daha ağırlıklı olması sağlanmalıdır. Kütüphaneci sayısında
hizmet sunulan nüfusa oransal standartlar yakalanmalıdır. Ayrıca hizmet kalitesini arttırması beklenen PDR, Çocuk
Gelişimi Uzmanı, Okulöncesi Öğretmeni, Halkla İlişkiler Uzmanı, Teknoloji (Bilişim) Uzmanı gibi meslek mensupları istihdamı
üzerinde akademisyenler ve konu uzmanları ile net kararlar alınmalı ve gerekliyse bu ve benzeri oluşturulacak kadrolara
mensup çalışanların nitel, nicel özellikleri ve iş sınırları belirlenmelidir.
f. Kimi kullanıcıların talep ettiği gibi çocuklar başta olmak üzere kullanıcı güvenliği için yeterli sayıda güvenlik görevlisi
yerleştirilmelidir. Ayrıca çocukların çok hareketli olduğu ve her an bir kaza yaşanabileceği gözönüne alınarak hemşire/
sağlıkçı kadrosu ihdas edilmelidir.
g. Profesyonel araştırmalar yapılarak kütüphanede başka hangi meslek grupları gereklidir tespit edilmelidir.
h. Milli Eğitim Bakanlığında olduğu gibi kütüphanecilere de uzman kütüphaneci pozisyonları sağlanarak, kademesel
yükselmenin yolu açılmalıdır.
i. Görevde yükselme sınavlarında, “Kütüphane Müdürlüğü” için yine eskisi gibi “Kütüphaneci” olma şartı aranmalıdır.
Yeterli ve donanımlı olarak yetişen ve iş tecrübesi olan BBY mezunu personelin, işin uzmanı olması açısından kamuda
çalışan diğer uzman personel gibi bu pozisyona daha uygun ve hak sahibi olduğu gözardı edilmemelidir.
j. Personel alımındaki seçim kriterleri iyi saptanmalı, psikolojiden (özellikle çocuk psikolojisinden) anlayan, çocukları
seven, sabırlı, hoşgörülü ve yenilikçi bir yapı taşıyan kişiler yerleştirilmelidir.
k. Meslek mensubu olmayan tüm çalışanların ilk girişlerinde ve rutin olmak kaydıyla, profesyonel kişiler tarafından
kütüphane hizmetleri, teknolojik araçların kullanımı ile çocuk gelişimi ve psikolojisi üzerine hâkim olmasını sağlayacak
eğitim alması sağlanmalıdır.
l. Ast-üst ilişkileri, meslek etiği ve protokol kuralları daha işe başlamadan önce personele öğretilmelidir.
m. Halkla olan diyaloğu iyileştirmek ve kullanıcı potansiyelini arttırmak için, tüm personel kişisel gelişim ve iletişim
kurslarına tabi tutulmalıdır.
n. Çalışanlar arasında saygı ve sevgiye dayalı bir ortam oluşturulmalıdır,
o. Çalışanların kültürel olarak kendilerini yetiştirmeleri sağlanmalı, üstlendikleri görevlerle ilişkili eğitimler almaları
güdülenmelidir.
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p. Personelin aidiyet duygularını ve motivasyonlarını arttırıcı etkinlikler yapılmalı, Bakanlığın olanaklarından
faydalandırılmalıdır.
q. İdareciler ile personelin sorunlarını, ihtiyaçlarını, beklentilerini ve önerilerini tespit etmek için “kullanıcı memnuniyet
anketi” gibi “kütüphane çalışanları memnuniyet anketi” düzenli olarak uygulanmalı ve değerlendirmeye alınmalıdır.
r. Nakil, izin ve rapor gibi nedenlerle boşalan kadroların işyerinde aksamalara ve hataların artmasına yol açacağı, diğer
personele aşırı performans yükleneceği gözönüne alınarak, kadro tahsislerinde her görevin bir de yedeği atanmalıdır.
Kütüphanenin birimleri ve hizmet çeşitliliği esas alınarak personel dağılımı sağlanmalıdır. Özellikle okuyucu hizmetleri/
salonları için eleman sayısı arttırılmalıdır.
s. İdarecilerin, kütüphanecilerin ve konu uzmanlarının mesleki gelişmeleri takip edebilmeleri için ulusal ve uluslararası
seminer, sempozyum, fuar gibi organizasyonlara resmi görevli veya resmi ziyaretçi olarak katılımları sağlanmalıdır. Bu
toplantıların çıktıları kütüphane personeline de iletilmeldir.
t. Personelin Proje hazırlamaları teşvik edilmeli ve kabul edilen projeler maddi olarak desteklenmelidir.
u. Kütüphanelerde BBY öğrencileri dışındaki branşların da (daha önce belirtilen meslekler ağırlıklı olmak üzere) staj
yapması için altyapı oluşturulmalıdır.
v. Kütüphanelerde BBY öğrencileri ile bahsi geçen branş öğrencilerinin (lise veya üniversite düzeyi) parttime çalışması
için olanak sağlanmalıdır.
y. Gönüllülük sisteminin yaygınlaşması sağlanmalı, bu sistemi destekleyen mevzuat Kütüphane Yasası’nda da yer
bulmalıdır.
Bu şekilde konusunda uzman kişilerle işbirliğinin yolu açılmalıdır.
z. Çalışanların motivasyonlarını arttırmak ve kütüphaneye tahsis edilen kadrolara tercihlerini arttırmak için, nöbet ve
görev nedeniyle edindikleri yasal haklarında iyileştirme yapılmalıdır.
Kullanıcı, Koleksiyon, Bina ve Diğer Unsurlar Açısından Öneriler
a. Kütüphane Koleksiyonu çocuk ve yaş grupları ile ebeveynler düşünülerek yenilenmeli ve çeşitlendirilmelidir.
Koleksiyon, kütüphane içerisinde kullanım kolaylığı düşünülerek yerleştirilmelidir.
b. Teknolojik altyapı geliştirilmeli, dijital ve sanal olanaklar arttırılmalı, bu yöndeki kaynaklara yer verilmelidir. Bu konuda
kullanıcı beklentileri dikkate alınmalıdır.
c. Hizmet binaları uygun şekilde tasarımlanmalı ve kullanıcı odaklı bir yapıya kavuşturulmalıdır. Çocuk/Gençlik
Kütüphaneleri bahçe içlerinde, yatay şekilde konumlandırılmalı, yaş gruplarına cazip gelecek şekil, plan, renkler kullanılmalı
ve cezbedici unsurlarla tefrişi sağlanmalıdır.
d. Kütüphaneleri sınav hazırlık/etüt merkezleri olmaktan kurtarmak, kütüphanelere okumak/araştırmak için gelenleri
mağdur etmemek için yerel ve/veya yerinden yönetimlerle işbirliği yapılarak özel çalışma salonları açılmalıdır.
e. Kullanıcılara yönelik kütüphane hizmetleri ve kullanımı ile ilgili yönlendirmeler ve eğitimler arttırılmalıdır. Bu konuda Milli
Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılmalıdır. Öğretmen ve öğrencilerin kütüphane oryantasyonları zorunlu hale getirilmelidir.
f. Okullar başta olmak üzere yerel kurum, kuruluş ve STK’lar ile işbirliği yapılabilmesi sağlanmalıdır.
g. Kütüphanenin değişik yollarla tanıtımı arttırılmalı, tanıtımlara devlet eliyle maddi ve manevi (tanıtım filmleri, reklamlar
v.b.) destek verilmelidir.
h. Kullanıcıları kazanmaya yönelik olarak, cezbedici ödüller verilebilmesi için maddi olanaklar sağlanmalıdır.
i. Aileler başta olmak üzere kullanıcılara hayata hazırlayıcı, geliştirici, eğlendirici kurslar ve eğitimler için altyapı
hazırlanmalıdır.
Yukarıda bahsi geçen tüm önerilerin uygulama yapılan alanda, yani kütüphanelerimizde personelin göstereceği algı, bilgi ve
davranışlarla anlamlanacağı; kütüphane adlarının sadece tabelalarda kalmayıp “yaşayan kütüphaneler” olarak halkın ilgisi ve
ihtiyacı haline geleceğini son kez vurgulamakta fayda görülmektedir.
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Teşekkür
Hayatıma değer kattıkları için aileme, mesleğime yaptıkları katkıları nedeniyle hocalarıma ve meslektaşlarıma…
Ayşen ÖÇALAN
Aydın İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’nde kütüphaneci olarak çalışan Ayşen ÖÇALAN, 1996 yılında
Hacettepe Üniversitesi (H.Ü.) Kütüphanecilik Bölümü’nü bitirdikten sonra, aynı yıl bir milletvekilinin
özel bürosundaki kütüphaneyi düzenleyen ekip içinde çalışmıştır. 1997-2001 yılları arasında Bilkent
Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde kütüphaneci olarak çalışmıştır. 2001 yılında girdiği DMS sınavını
kazanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bünyesindeki Aydın İncirliova İlçe Halk Kütüphanesinde göreve
başlamıştır. Ertesi yıl Aydın İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne geçiş yapmıştır. Mesleki anlamda en
önemli deneyimlerinden birisi, 2005 yılında Alman Goethe Enstitüsü ve KYGM ile ortaklaşa gerçekleştirilen “Almanya Halk
Kütüphaneleri Eğitim Gezisi”n’de, 10 Türk Halk Kütüphanecisi ile birlikte Almanya’nın doğu eyaletlerindeki kütüphanelerde
yaptığı eğitim gezisidir. Aynı yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği “Benim Kütüphanem” projesi kapsamında Toplum
Gönüllüleri Vakfı üyeleri ile ortak çalışmalara katılmıştır. 2010 yılında H.Ü.’de “Halk ve Okul Kütüphaneleri Arasındaki İşbirliği”
konulu teziyle Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi AÖF Kamu Yönetimi Bölümünü bitirmiştir. 20142015 yılları arasında Gates Vakfı tarafından finanse edilen ve KYGM ile H.Ü. Teknokent tarafından yürütülen “Kütüphan-e
Türkiye Projesi” kapsamında il halk kütüphanesinin yürütücülüğünü yapmıştır. Yurtdışındaki ikinci mesleki deneyimini 2015
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yılında Avusturya’nın Dornbirn kentinde gerçekleştirilen “Kütüphanemi Seviyorum!=Library, Love It!-AB Projesi” Eğitim
Gezisinde yaşamıştır.
Yurtdışı tecrübelerini ve mesleki bilgilerini, 2010-2013 yılları arasında gerçekleştirilen “Aydın İl Halk Kütüphanesi
restorasyon, restitüsyon, güçlendirme ve tefriş çalışmalarında” ve 2012-2017 yılları arasında gerçekleştirilen Kültür ve
Turizm Bakanlığı “Çocuk Kütüphaneleri İyileştirme Projesi” kapsamında “Kültür Merkezi Çocuk Kütüphanesinin, Çocuk ve
Gençlik Kütüphanesi olarak yapım, tefriş ve donanımı çalışmalarında” uygulama fırsatı bulmuştur. Görev yaptığı süreler
içerisinde mesleki seminerlere, toplantılara ve çalışmalara katılmıştır. 2011-2016 yılları arasında çalıştığı kütüphanede
Müdür Yardımcılığı görevini vekâleten yürütmüştür. Halen aynı kütüphanede Kütüphaneci olarak mesleki deneyimlerini iş
arkadaşları ve meslektaşlarıyla paylaşmaktadır.

125

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu
1st International Children’s Libraries Symposium

İlköğretim Çocuklarının Kodlama Algısı Üzerine Emprik
Bir Analiz Çalışması ve Çocuk Kütüphanelerinde
Uygulanmasının Önemi / An Emprical Analysis Study
on the Coding Perception of Primary School Children
and its Importance of Implementation in Children’s
Libraries
Bahattin Yalçınkaya
Furkan Aydın
Ayşegül Hülcen Dönmez
Nida Kayalı
Aliye Rabia Sönmez

Dr. Öğr. Üyesi., Marmara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye, yalcinkaya@marmara.edu.tr /
Asst. Prof. Dr., Marmara University, Department of Information and Records Management, Turkey.
Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye, furkanaydin@marun.edu.tr /
MA student, Marmara University, Department of Information and Records Management, Turkey.
Öğr. Gör., İstinye Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, adonmez@istinye.edu.tr / Lecturer, Istinye University, İstanbul, Türkiye
Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye, nidakayali@marun.edu.tr /
MA student, Marmara University, Department of Information and Records Management, Turkey.
Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye, arabia@marun.edu.tr /
MA student, Marmara University, Department of Information and Records Management, Turkey
Öz
Dijital çağda, yeni nesil çocukları, dijital teknolojilere yatkınlıklarının açık şekilde görülmesi nedeniyle “dijital yerliler” olarak
adlandırmaktadır.
Yeni nesil çocuklarına yazabilme becerileri ya da daha geniş kapsamda tasarım, oluşturma, yaratma ve icat etme gibi
yetkinlikleri kazandırabilmek amacı ile bazı uygulamalar ve etkinlikler yapılmaktadır. Örneğin, alice, kodu game lab, code.org ve
scratch gibi görsel programlama platformları, ilkokul öğrencilerinin geleneksel programlama dillerinin karmaşık kod yapılarını
öğrenmelerine gerek kalmadan, kendi programlarını, oyun ve animasyonlarını geliştirebilmelerine ortam sağlamaktadır.
Bu süreçte ön planda tartışılan ve önemine her ortamda atıflar yapılan becerilerden birisi de kodlama becerisidir. Kodlama
bireylerin matematiksel ve kompütasyonel becerilerini (değişken ve koşul ifadeleri gibi) geliştirmekle beraber, bireyler
kodlama yaparken problem çözmeye ilişkin öğrenme stratejilerini, projelerini tasarlamayı ve fikirler arasında bağlantılar
kurmayı da öğrenmektedirler. Bu beceriler yalnızca bilgisayar uzmanlarının değil her yaştan, uğraştan ve meslekten herkes
için gerekli becerilerdir.
Kodlama uygulamaları, soyut bir işlem gerektiren yazılım süreçlerini somutlaştırmakta ve öğrencilere yazmış oldukları
kodların derlendikten sonra bir donanım ile nasıl çalışabildiğini doğrudan gözlemleme olanağı sağlamaktadır. Bu nedenle,
birçok eğitimci, programlama öğretimini bu tür donanımsal desteklerle çeşitlendirme yolunu tercih etmektedir. 21. yüzyıl
becerileri arasında sayılan kompütasyonel düşünme becerisine katkı sağladığı bilinen kodlama eğitimine robotik donanımların
126

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri

dahil edilmesi ile düzenlenen robotik kodlama etkinlikleri sayesinde hem akıllı cihazların hem de nesnelerin internetinin çalışma
mantığının somut uygulamalarla anlaşılabileceği bir öğretim ortamı sunulmaktadır.
Ülkemizde kodlama eğitimi kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde “Problem Analiz ve Çözme Yaklaşımları”, “Algoritma
ve Strateji Geliştirme (algoritma oluşturma mantığı, sözde kod, akış şemaları vb.)”, “Programlama”, “Yazılım Projesi
Geliştirme, Uygulama ve Yaygınlaştırma” konu başlıkları altında kodlama eğitimi 2012 yılında Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Dersi Öğretim Programına dâhil edilmiştir.
21. yüzyıl becerileri arasında sayılan “kompütasyonel düşünme” ve “programlama” becerisine katkı sağladığı bilinen
etkinliklerini içerisinde barındıran robotik kodlama etkinliklerinin öğrencilerimize sunulması oldukça önem taşımaktadır.
Çocuklara problem çözme becerisi kazandıran ve bilgisayar bilimi dünyasına adım atmalarını sağlayan robotik kodlama eğitimleri
okulların müfredatında yer almasının yanı sıra ‘öğrenme’ eylemi merkezinde hizmet veren halk ve çocuk kütüphanelerinin
de sorumluluklarından biri haline gelmelidir. Günümüz bilgi çağında sundukları hizmetleri ile değişmek ve gelişmek zorunda
olan kütüphaneler halkın bilgiye erişimini, değişen teknolojiye uyum sağlamayı öğrenmesini mümkün kılan merkezler haline
gelmektedir. Bugün dünyada birçok ülkede halk kütüphaneleri hem çocuklara hem de ailelerine verdikleri bilgisayar destekli
birçok eğitim etkinlikleri ile halkın değişen ve ilerleyen teknolojik gelişime uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır. Çocuk
kütüphanelerinde verilen robotik kodlama eğitimleri hem aileleri hem çocukları öğrenme merkezi olan kütüphanelere çekmek
için de değerlendirilmesi gereken etkinliklerdir.
İngiltere’de SCL (Society of Chief Librarians) çocuklar, gençler ve yetişkinlerin teknolojik becerilerini geliştirmeye yönelik
eğitim programları içeren Yeşil Kod (Code Green) kampanyasını tüm halk kütüphanelerinde uygulamaya geçirmektedir.
Bu kampanya ile çocuklar aileleriyle birlikte halk kütüphanelerinde robotik kodlama eğitimlerine katılmakta, robotlar ve
uygulamalar oluşturma gibi faaliyetlere katılmaktadırlar.
Kanada’da bulunan LP Fisher Halk Kütüphanesi ise çocuklara robotik kodlama eğitimini bilgisayar ortamı dışında vermekte
olup anlaştığı bir oyuncak firması tarafından üretilen tahta bir robota kodlama yapılması oyunuyla çocukların robotik kodlama
mantığı ile tanışmasını ve bu konudaki becerilerini geliştirmesini sağlamaktadır.
Ülkemizde Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi de 7-14 yaş arası çocuklara robotik kodlama eğitimleri vermek üzere
atölye çalışmalarına başlamaktadır.
Kodlamanın gün geçtikçe artan önemi ve rolü ‘öğrenme merkezi’ olan kütüphanelerin özellikle çocuk kütüphanelerinin de
sorumluluğunda olması gereken bir konudur.
Bu çalışma kapsamında, ilkokul düzeyinde çocuklara robotik kodlama uygulamaları ve etkinlikleri öncesi ve sonrasında yapılacak
anket çalışmaları ile kodlamaya algılarının ölçülmesi planlanmakta ve bu kodlama uygulamalarının, kütüphanelerde merkez bir
uygulama hale gelmesini sağlayarak çocuk kütüphanelerinin ve kütüphanelerin önemi belirtmektir.
Abstract
In the digital age, the new generation of children are called “digital natives” because of their predisposition to digital
technology is seen clearly.
Some applications and activities are being carried out with the aim of acquiring the skills of writing or competences of
designing, creating and inventing in a border sense to the children. Visual programming platforms, such as alice, code game
lab, code.org and scratch, provide an environment for elementary school students to develop their own programs, games
and animations without having to learn the complex code structures of traditional programming languages.
In this process, one of the skills discussed in the foreground and referenced in every setting is the coding skill.
In addition to developing mathematical and computational skills (such as variable and conditional expressions) of individuals,
they also learn strategies related to problem solving, designing projects and establishing links between ideas while coding.
These skills are not just for computer experts, but for all age and professional groups.
Coding implementations embody software processes that require an abstract operation and allow students to observe
directly how their code work with a hardware after it has been compiled.
For this reason, many educators prefer to diversify programming instruction with such hardware support. Robotics are
included in the coding training, which is known to contribute to the computational thinking skills of 21st century skills.
Thus, thanks to robotic coding activities, a teaching environment is provided in which the logic of the work of both the
smart devices and the objects can be understood with concrete applications.
In 2012, coding education under the headings of “Problem Analysis and Solving Approaches”, “Algorithm and Strategy
Development,” “Programming”, “Software Project Development, Implementation and Dissemination” has been included in
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Information Technologies and Software Course as a result of the studies carried out within the scope of coding training in
our country.
It is very important to present our students with robotic coding activities that include activities known to contribute to
the “computing thinking” and “programming” skills of 21st century talent.
Robotic coding trainings that provide children with problem-solving skills and step into the world of computer science
should be one of the responsibilities of the public and child libraries serving in the ‘learning’ action center, as well as should
be in the curriculum of schools.
Librarians that have to change and develop with their services in today’s information age are becoming centers where
people can learn how to access information and adapt to changing technology. Today, in many countries around the world,
the public libraries make it easier for the public to adapt to changing and evolving technological development with a variety
of computer-assisted educational activities for both children and their families. Robotic coding trainings given in children’s
libraries should be evaluated as activities which attract both families and children to libraries where are the learning
centers.
In the UK, the Society of Chief Librarians (SCL) is putting the Code Green campaign into practice in all public libraries, which
includes educational programs to improve the technological skills of children, young people and adults. With this campaign,
children participate in robotic coding trainings in public libraries along with their families, participate in activities such as
creating robots and applications.
The LP Fisher Public Library in Canada also provides children with robotic coding training out of the computer environment
and allows children to meet robotic coding logic and develop their skills in a wooden robotic coding game produced by a
toy firm.
In our country, Beyoğlu Municipality Turabibaba Library is starting workshops for robotic coding trainings for children
between 7 and 14 years old.
Due to the increasing importance, coding should be a matter that libraries where are the learning centers must have,
especially should be in the responsibility of children’s libraries.
In the scope of this study, it is planned to measure the perceptions of the children at primary school level to the coding
by the questionnaire studies to be done before and after the robotic coding activities and to highlight the importance of
children’s libraries by ensuring that these coding practices become centralized in libraries.
Anahtar Sözcükler: Kodlama; Robotik; Kodlama Algısı; Kütüphane; Çocuk Kütüphaneleri
Keywords: Coding; Robotics; Coding Sense; Library; Children’s Libraries
1.Dijital Yerliler ve Kodlama
İnternetin kültürel ve toplumsal dinamikler üzerinde yarattığı köklü etkiyi anlamak adına birçok kavram geliştirilmiştir. Bu
kavramlardan sıklıkla kullanılanlardan biri de “dijital yerliler” kavramıdır (Prensky,2001). Dijital yerliler, “internet nesli”,
“oyun nesli”, “yeni nesil”, “siber çocuklar” gibi farklı isimlerle de nitelendirilmektedir. Doğar doğmaz sanal ortam ile uyum
içerisinde olan bu nesil, kendilerini rahat bir şekilde içerik oluşturup dijital medya ile ifade edebilmekte, çevrimiçi oyunlar
oynayabilmekte ve internette gezinebilmektedir. Ancak teknoloji ve dijital medyayla sürekli etkileşim halinde olan bu bireylerin
hepsinin kendi oyunlarını, animasyonlarını ve simülasyonlarını yapabildiklerinin söylenemeyeceği belirtilmektedir. Buradan
hareketle dijital yatkınlığın sadece sosyal medya kullanımı, internette araştırma yapabilme ve dijital medya ile etkileşimden
ibaret olmadığı; aynı zamanda tasarım, oluşturma-yaratma ve icat etme yetkinliği de gerektirdiği anlaşılmaktadır. (Resnick,
Maloney, Hernández, Rusk, Eastmond, Brenman, Millner, Rosenbaum, Silver, Silverman, Kafai, 2009: 62).
Yeni nesil bireylere bu yetkinlikleri kazandırabilmek amacıyla son zamanlarda Alice, kodu game lab, code.org ve Scratch gibi
görsel blok temelli programlama platformlarının oluşturulduğuna tanıklık etmekteyiz. Bu programlama platformları, ilköğretim
çağından itibaren öğrencilerin geleneksel programlama dillerinin karmaşık kod yapılarını öğrenmelerine gerek kalmadan,
sürükle bırak yapıları sayesinde küçük yaştaki öğrencilerin algoritma ve programlama öğrenmesini kolaylaştırmakta ve kendi
programlarını, oyun ve animasyonlarını geliştirebilmelerine olanak sağlamaktadır (Resnick ve diğerleri, 2009:63; Yolcu,
Demirer, 2017:128).
Problem çözebilme, muhakeme yeteneği, analitik ve eleştirel düşünme, bilgi ve teknoloji okuryazarlığı gibi yetkinliklerin önemi
dünya nezdinde kavramış olup eğitim alanında bu yönde sistemler geliştirilmiştir. Erken yaşlardaki “Kodlama ve Robotik”
eğitimi ile pek çok yeteneği ilköğretim çağından itibaren çocuklara aşılamak üzere eğitim sistemleri şekillenmektedir. Bu
noktada kodlamanın anahtar bir yetkinlik haline geldiği söylenebilir (Göksoy, Yılmaz, 8: 180).
Kodlama, bireylerin matematiksel ve kompütasyonel becerilerini geliştirmekle beraber, bunun yanında bireyler kodlama
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yaparken problem çözmeye ilişkin öğrenme stratejilerini, projelerini tasarlamayı ve fikirler arasında bağlantılar kurmayı
öğrenmektedirler. Ülkemizde de ilköğretim çağından itibaren aşama aşama kodlama eğitimi verilmesi adına müfredatlar
üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Ezberci eğitim sisteminden farklı olarak, “eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim,
işbirliği, bilgi ve teknoloji okuryazarlığı, esneklik ve uyum sağlayabilme, küresel yetkinlikler ve finansal okuryazarlık” olarak
tanımlanan temel 21. yüzyıl yetenekleri ile donatılmış yeni bireylerin yetişebilmesi için erken yaşlarda kodlama eğitimi ile
bu beceriler aşılanmaya çalışılmaktadır. Kodlama yalnızca bilgisayar birimleri ile sınırlı kalmayıp, disiplinler arası etkileşimler
açısından da çok önemlidir. Çocuklara erken yaşlarda algoritmik düşünce yetenekleri kazandırılarak, çeşitli alanlarda da
problemler ile karşılaşma durumlarında yaratıcı düşünmeyi ve problem çözmelerini daha kolay hale getirecektir (Göksoy &
Yılmaz,2009).
2.Kodlama Yazılımları
21. yüzyıl becerileri arasında sayılan “kompütasyonel düşünme” ve “programlama” becerisine katkı sağladığı bilinen kodlama
etkinliklerini içerisinde barındıran, nesnelerin interneti ve akıllı cihazların çalışma mantığının somut olarak görülebildiği Robotik
kodlama etkinliklerinin ilköğretim çağından itibaren öğrencilere sunulması oldukça önem taşımaktadır (Kasalak, 2017: 6).
Her yaş düzeyinde, yazılım geliştirme uygulamalarına eğilimli bireyleri oluşturabilmek, günümüz öğrenme çalışmalarının önemli
faaliyet alanlarından biridir. Çocukluk döneminden başlayarak kodlama eğitimi verme çabaları, eğitim amaçlı kullanılacak
yazılımların oluşturulmasını beraberinde getirmiştir.
Günümüzde, çocuklara yönelik kodlama eğitimi verebilmek amacıyla farklı şirketler tarafından geliştirilmiş ve ücretsiz olarak
dağıtımı yapılan yazılımlar bulunmaktadır. Yazılımlar ise şunlardır:
• Scratch
• Kodu Game Lab
• AppInventor
• Alice
• Blockly
• Small Basic vb.
Bu yazılımlar içerisinden yaş grubuna uygun olanın seçimi, teknoloji eğitmenlerinin dikkat etmesi gereken en önemli nokta
olarak karşımıza çıkmaktadır (Kert, Kayak, Erkoç, Avincan, 2014:2). Bu yazımlardan biri olan Kodu Game Lab Microsoft
tarafından geliştirilmiş, çocukların basit görsel programlama diliyle ‘oyun’ geliştirebildikleri, oynayabildikleri ve yaptıkları
oyunları arkadaşlarıyla paylaşabildikleri bir yazılımıdır (Fowler, Fristce, MacLauren, 2012).
3.Çocuk Kütüphanelerinde Uygulanmasının Önemi
Dijitalleşen dünyada birçok ülkede halk ve çocuk kütüphanelerinde hem çocuklara hem de ailelerine verilen bilgisayar destekli
birçok eğitim etkinlikleri ile bireylerin değişen ve ilerleyen teknolojik gelişime uyum sağlaması kolaylaşmaktadır.
Çocuklara problem çözme becerisi kazandıran ve bilgisayar bilimi dünyasına adım atmalarını sağlayan robotik kodlama eğitimleri
okulların müfredatında yer almasının yanı sıra ‘öğrenme’ eylemi merkezinde hizmet veren halk ve çocuk kütüphanelerinin
de sorumluluklarından biri haline gelmelidir. Günümüz bilgi çağında sundukları hizmetleri ile değişmek ve gelişmek zorunda
olan kütüphaneler halkın bilgiye erişimini, değişen teknolojiye uyum sağlamayı öğrenmesini mümkün kılan merkezler haline
gelmektedir. Bugün dünyada birçok ülkede halk kütüphaneleri hem çocuklara hem de ailelerine verdikleri bilgisayar destekli
birçok eğitim etkinlikleri ile halkın değişen ve ilerleyen teknolojik gelişime uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır. Çocuk
kütüphanelerinde verilen robotik kodlama eğitimleri hem aileleri hem çocukları öğrenme merkezi olan kütüphanelere çekmek
için de değerlendirilmesi gereken etkinliklerdir.
2017 yılında düzenlenen Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı’nda;
“Çocuk kütüphanelerinde video klip, maket, maker space ve robot atölyeleri düşünülmeli; böylelikle kütüphane, çocukların
üretim de yapabildiği mekânlar haline getirilmelidir.”, “Okul öncesi dönemden itibaren çocuklara “kodlama” eğitimleri
verilmeli; çocuk kütüphaneleri bu eğitimlerde merkez olarak kullanılmalıdır.” sonuçlarına ulaşılmıştır (Çocuk Kütüphaneleri
Çalıştayı, 2017).
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş’de (TUSAŞ) yayımlanan, “Gençlik ve Teknoloji
Buluşması” programında 2023’e kadar 150 çocuk kütüphanesinin kurulacağını ve kodlama ve yazılım eğitimine ilkokuldan
itibaren başlanılacağını belirtmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı, t.y.).
Kodlamanın gün geçtikçe artan önemi ve rolü ‘öğrenme merkezi’ olan kütüphanelerin özellikle çocuk kütüphanelerinin de
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sorumluluğunda olması gereken bir konudur.
4.Çocuk Kütüphanelerinde Kodlama Uygulaması Örnekleri
İngiltere’de SCL (Society of Chief Librarians) çocuklar, gençler ve yetişkinlerin teknolojik becerilerini geliştirmeye yönelik
eğitim programları içeren Yeşil Kod (Code Green) kampanyasını tüm halk kütüphanelerinde uygulamaya geçirmektedir.
Bu kampanya ile çocuklar aileleriyle birlikte halk kütüphanelerinde robotik kodlama eğitimlerine katılmakta, robotlar ve
uygulamalar oluşturma gibi faaliyetlere katılmaktadırlar (Library Connected, t.y).
Kanada’da bulunan LP Fisher Halk Kütüphanesi ise çocuklara robotik kodlama eğitimini bilgisayar ortamı dışında vermekte
olup anlaştığı bir oyuncak firması tarafından üretilen tahta bir robota kodlama yapılması oyunuyla çocukların robotik kodlama
mantığı ile tanışmasını ve bu konudaki becerilerini geliştirmesini sağlamaktadır (Programming Librarian, t.y.).
Ülkemizde de hâlihazırda birçok kütüphanede robotik kodlama eğitimleri verilmiştir/ verilmektedir. Bunlara kısaca değinilecek
olursa:
• Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi de 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimi vermek üzere atölye
çalışmalarına başlamıştır (Beyoğlu Belediyesi, t.y.).
• Türk Kütüphanecileri Derneği Ankara Şubesi 7- 13 yaş arası çocuklar için Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi’nde robotik
kodlama eğitimi vermektedir (BBY Haber, t.y.).
• Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi’nde, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen KÜYAP18
(Kütüphane Yaz Programı) kapsamında örnek bir “yaşayan kütüphane” modeli gerçekleştirebilmek adına 2018 Yılı
Temmuz ayı süresince çocuklara temel robotik kodlama eğitimi verilmiştir (Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, t.y.).
• Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde açılan, Şiran Halk Eğitimi Merkezi salonunda 3 adet zenginleştirilmiş kütüphane, 5
kodlama atölyesi ve 1 kodlama uygulama atölyesi hizmete sunulmuştur (Haberler, t.y.).
• Gaziantep Oğuzeli Belediyesi ve The Student Services (TSS) işbirliği içinde gerçekleştirilen programda öğrencilere
verilen robotik kodlama eğitimi ile teknoloji tüketen değil, teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmek hedeflenmiştir (Hurriyet,
t.y.).
• Kırşehir Aşık Paşa İl Halk Kütüphanesince düzenlenen Robo Codo Maker Robotik Atölyesi ile çocuklara kodlama ve
robotik eğitimi verilmiştir (Kırşehir Aşık Paşa İHK, t.y.).
• “Herkes İçin Kütüphane” projesi kapsamında Canik Belediyesi Mevlana Eğitim Kültür ve Yaşam Kampüsü
kütüphanesinde öğrencilere kodlama eğitimi verilmiştir (Canik Belediyesi, t.y.).
• Kırklareli’nin Kaynarca Beldesi’nde 7-14 yaşları arasındaki çocuklar için “Hayal et, tasarla, yap ve paylaş” sloganıyla
“Scratch” programlama dili ile kodlama eğitimleri verilmiştir (Kırklareli TSO, t.y.).
• Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile Gençlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’ne bağlı 81 ildeki Gençlik Merkezlerinde “Kod Adı 2023” projesi başlatılmış ve halk kütüphanelerinde
teknolojik altyapıyı geliştirmek amacıyla düzenlenen çalıştayda algoritma ve kod yazma, elektronik ve robotik, oyun ve
animasyon geliştirme alanlarında eğitimler verilmiştir. Ayrıca erken yaşta kodlama eğitiminin de önemini vurgulamak
amacıyla seminer programları düzenlenmiştir (Gençlik ve Spor Bakanlığı, t.y.).
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Soru 2-“Başka bir kişi tarafından yapılan bir programı okuyup anlayabilirim.” Cevaplar incelendiğinde katılımcıların başka
bir kişi tarafından yapılan bir programı okuyup anlayabilme oranları verilmiştir. Elde edilen verilere göre % 97,2 oranında
programlama dili katılımcılar tarafından kavranmış olup başka bir kişi tarafından yazılan kodlama sistemi, katılımcılar için
okunup anlaşılabilir düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Bir önceki soruda olduğu gibi standart sapma düşük ve ortalama yüksektir.
Soru 3- “Bir karaktere herhangi bir hareket vermek istediğimde, Kodu Game Lab’da hareketi nereden yapabileceğimi bilirim.”
Katılımcıların Kodu Game Lab’deki karakterlere hareket komutu verebilme ve hareket komutunu program üzerinde nereden
yapabileceğini bilme oranları verilmiştir. Elde edilen veriye göre % 97,2 oranında katılımcı, Kodu Game Lab’deki karakterlere
hareket komutu verebilme ve hareket komutunu program üzerinde nereden yapabileceğini bilme yetisini kazanmıştır. Bir
önceki soruda olduğu gibi standart sapma düşük ve ortalama yüksektir.
Soru 4- “Ekrandaki karakteri istediğim yönde ve hızda hareket ettirebilirim.” Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde ise
katılımcıların programdaki karakteri istediği yönde ve hızda hareket ettirebilme oranları, katılımcıların % 98’i karaktere
istediği yönde ve hızda hareket ettirebilme becerisine sahiptir. Bir önceki soruda olduğu gibi standart sapma düşük ve
ortalama yüksektir.
Soru 5-“Ekrandaki karakteri sürekli hareket ettirebilirim.” Cevaplar analiz edildiğinde katılımcıların Kodu Game Lab’deki
karakteri sürekli hareket ettirebilme oranları incelenmiştir. Elde edilen veriye göre katılımcılar %98 oranında Kodu Game
Lab’deki karakteri sürekli hareket ettirebilme yetkinliği kazanmıştır. Bir önceki soruda olduğu gibi standart sapma düşük ve
ortalama yüksektir.
Soru 6- “Kodu Game Lab’da bir karakterin görünümünü ( renk, boyut, konuşma gibi ) bir koşula bağlı olarak değiştirebilirim.”
Cevaplar incelendiğinde katılımcıların Kodu Game Lab’da bir karakterin görünümünü ( renk, boyut, konuşma gibi ) bir koşula
bağlı olarak değiştirebilme oranları verilmiştir. Elde edilen veriye bakılacak olursa katılımcıların % 98 oranında programdaki
bir karakterin görünümünü bir koşula bağlı olarak değiştirebilmektedir. . Bir önceki soruda olduğu gibi standart sapma düşük
ve ortalama yüksektir.

Soru 8-“Bir oyunda kullanıcının elde ettiği puan değerinin tutulacağı bir değişken oluşturabilirim.” Katılımcıların bir oyunda
kullanıcının elde ettiği puan değerinin tutulacağı bir değişken oluşturabilme oranları verilmiştir. Elde edilen veriye göre
katılımcıların %74,6’sı bir oyunda kullanıcının elde ettiği puan değerinin tutulacağı bir değişken oluşturabilme yetkinliği
kazanmıştır. Bir önceki soruda olduğu gibi Standart sapma düşük ve ortalama yüksektir
Soru 9-“İstenilenler açıkça tamamlandığında oldukça karmaşık ve uzun kodlardan (yazılardan) oluşan bir oyun hazırlayabilirim.”
Katılımcıların karmaşık ve uzun kodlardan (yazılardan) oluşan bir oyun hazırlayabilme oranları verilmiştir. Elde edilen
veriler analiz edildiğinde katılımcıların %67,5’i “ kesinlikle katılıyorum”, %22,6’sı “katılıyorum” diyerek Kodu Game Lab’in
programlama dilinin kavrandığını ve karmaşık ve uzun kodlardan (yazılardan) oluşan bir oyun hazırlayabilme yetisi kazandığını
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belirtmiştir. Bir önceki soruda olduğu gibi Standart sapma düşük ve ortalama yüksektir.
Soru 10- “Kodu Game Lab’da hazırlanan bir programdaki hataları bulabilirim.” Katılımcıların verdiği cevaplar çerçevesinde
Kodu Game Lab’da hazırlanan bir programdaki hataları bulabilme oranları verilmiştir. Elde edilen veriye bakılacak olursa
katılımcıların %63,9’u “kesinlikle katılıyorum”, %28,2’si “katılıyorum” diyerek Kodu Game Lab’da hazırlanan bir programdaki
hataları bulabileceğini dolayısıyla kodlama dilini kavradığını belirtmiştir. Bir önceki soruda olduğu gibi Standart sapma düşük
ve ortalama yüksektir.
Soru 11-“Kodu Game Lab’da hazırlanan bir programdaki hataları düzeltip çalışabilir hale getirebilirim.” Bu soruda Kodu
Game Lab’da hazırlanan bir programdaki hataları düzeltip çalışabilir hale getirebilme oranları verilmiştir. Elde edilen veriler,
katılımcıların %69,4’ünün “kesinlikle katılıyorum”, %24,6’sının “katılıyorum” diyerek Kodu Game Lab’da hazırlanan bir
programdaki hataları düzeltip çalışabilir hale getirebileceğini göstermektedir. Bir önceki soruda olduğu gibi Standart sapma
düşük ve ortalama yüksektir.

Soru 1- “Bu etkinliği yapmak eğlenceliydi.” Katılımcıların %73,8’i “kesinlikle katılıyorum”, %22,2’si “katılıyorum” diyerek
etkinliği yapmayı eğlenceli bulduğunu belirtmiştir. Standart sapma düşük sayılabilecek bir rakam iken ortalama ise yüksek
çıkmıştır. Çocukların bu etkinliği yapmayı % 96 oranında eğlenceli bulduklarını ifade etmek mümkündür.
Soru 2- “Bu etkinliğin benim gelişimim için önemli olduğuna inanıyorum.” Bu önermeye verilen cevaplar incelendiğinde
katılımcıların %82’si kesinlikle katıldıklarını, % 16’sı ise katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu etkinliğin kendi gelişimi için önemli
olduğunu düşünenlerin toplam oranı % 98’dir. Ortalama değeri oldukça yüksek ve standart sapma değeri ise düşük
bulunmuştur.
Soru 3- “Bu etkinliği yaparken çok eğlendim.” Katılımcıların , %75,4 oranında “kesinlikle katılıyorum”, %20,2’si “katılıyorum”
diyerek bu etkinliği yaparken eğlendiğini belirtmiştir. Bu önerme için de standart sapma değerinin düşük ortalamanın yüksek
bulunmuştur.
Soru 4-“Kodu Game Lab önemli bir etkinlikti.” Katılımcıların %78’i kesinlikle katıldıklarını, % 20’si ise katıldıklarını
belirtmişlerdir. Katılımcıların % 98 oranında Kodu Game Lab’i önemli bir etkinlik olarak bulduklarını söylemek mümkündür.
Bununla beraber standart sapama düşük sayılabilecek bir rakamken ortalama ise oldukça yüksek bir rakam çıkmıştır.
Soru 5-“Bu etkinliği yapmak istediğim için yaptım.” Katılımcıların % 66’sı “kesinlikle katılıyorum”, %23’ü “katılıyorum”
diyerek bu etkinliği yapmak istediği için yaptığını belirtmiştir. Toplam oran % 89 olmuştur. Küçük bir kısım bu etkinliği yapmak
istediği için yapmadığını belirtmiştir. Burada çocukların çok az bir kısmının ailelerinin istekleri üzerine bu etkinliği yaptıkları
sonucuna ulaşmak mümkün olabilir.
Soru 6-“Bence çok sıkıcı bir etkinlikti.” Katılımcıların % 10,3’ü Kodu Game Lab’i sıkıcı bir etkinlik olarak değerlendirmiştir.
Bu sıkıcılığın nereden kaynaklandığı sorusu yöneltilmemiştir. Araştırmaya katılan katılımcıların % 82 etkinliğin sıkıcı olduğu
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önermesine ya katılmadıklarını ya da kesinlikle katılmadıklarını belirtmişlerdir.
Soru 7-“Bu etkinliğin faydalı olduğunu düşündüğüm için tekrar yapmak isterim.” Katılımcıların %88’ii bu etkinliğin faydalı
olduğuna kesinlikle katılıyorum, %11 ise katılıyorum şeklinde cevap vermiştir. Toplam, etkinliğin faydalı olduğunu düşünen
ve tekrar katılmak isteyenlerin oranı % 99’dur. Bu soruda ortalama yüksek ve standart sapma düşük bir rakam olarak
bulunmuştur.

Soru 8-“Bu etkinliği yapmanın benim kişisel gelişimim için faydalı olduğuna inanıyorum.” Katılımcıların %89’u bu etkinliği
yapmanın kişisel gelişimi için faydalı olduğuna kesinlikle inandığını ve % 9,5’i inandığını belirtmiştir. Toplam oran % 98,5’dir.
Soru 9- “Bu etkinliğin okulda daha başarılı olmama yardımcı olacağına inanıyorum.” Katılımcıların %85’i bu etkinliği yapmanın
okulda daha başarılı olmasına yardımcı olacağına kesinlikle katılıyorum, .% 14 ise katılıyorum cevabını vermişlerdir. Toplam
oran bu soruda % 99 olmuştur. Kodlama eğitimi almış çocukların, kodlama eğitimini okul başarısı için bir faktör olarak
görmeleri önemlidir.
Soru 10-“Bu etkinliğin çok ilgi çekici olduğunu düşünüyorum.” Katılımcıların %86’sı bu etkinliği ilgi çekici bulma konusunda
kesinlikle katıldıklarını, % 12’si de katıldıklarını ifade etmişleridir. Toplam oran % 98’dir. Standart sapma değeri düşük
ve ortama ise yüksek olarak hesaplanmıştır. Kodlama eğitimi alan çocukların bu etkinliği ilgili çekici bulduklarını söylemek
mümkündür.
Soru 11-“Bu etkinlikten faydalanabildiğim bir kütüphanede zaman geçirmek isterim.” Katılımcıların %89’u bu etkinlikten
faydalanabildiği bir kütüphanede zaman geçirmek istediğini kesinlik ifadesi ile % 10 ise kesinlik ifadesi olmaksızın belirtmiştir.
Araştırmaya katılanlardan sadece 1 kişi kararsız ve 1 ise katılmadığını yani bu etkinliğin gerçekleştiği kütüphanede zaman
geçirmek istemediğini belirtmiştir. Kütüphanelerin daha etkin yerler olarak konumlandırılması ile ilgili arzu ve beklentinin dile
getirildiğini ifade etmek mümkündür.
Soru 12- “Okullarda ve kütüphanelerde bu etkinliğin yapılması dersleri daha kolay kavramamı sağlar.” Katılımcılar bu soruya
sadece iki seçenek üzerinden cevap vermişlerdir. Verilen cevaplar incelendiğinde kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı % 89
ve katılıyorum diyenlerin oranı % 11’dir. En düşük standart sapma değerinin ve en yüksek ortalama değerinin hesaplandığı
soru bu soru olmuştur.
Sonuç
Araştırma sonuçları ele alındığında Kodu Game Lab uygulaması ile ilgili eğitim alan çocukların çok büyük oranda kodlamaya
yönelik olarak algılama düzeylerinde gelişim olduğunu göstermektedir. İlköğretimden itibaren kodlama eğitimini sadece oyun
tasarlama boyutunda değil aynı zamanda algoritma geliştirme boyutunda başarılı bir şekilde gerçekleştirmelerinin sağlayacağı
sosyal bilgisayar temelli toplumlardır. Bu anlamda gerek çağın gerçeklerini yakalamada ve gerekse geleceğe yönelik yazılım ve
algoritma geliştirme süreçlerinde önümüzdeki on yıl daha bilgisayar ortamına aşina bir nesil olacaktır.

135

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri

Bu araştırmanın bir başka sonucu çocukların algoritma öğrenmelerinde görsel yaklaşım sergilenmesinin öğrenme sürecinin
bir parçası olarak zor anlaşılabilecek konuları da onların isteyeceği gibi eğlenceli hale getirmesidir. Bu sadece algoritma veya
kodlama eğitimi ile sınırlı tutulmayıp tüm öğrenme süreçlerini görsel ve onların anlayabileceği bir yapıyla sunulmasına olanak
verecek bir yapılanmanın gerekliliği olarak algılanmalıdır.
Bu araştırmanın bir başka sonucu ise kütüphanelerin değişim sürekliliğine bağlı olarak çocuk kütüphanelerinde kodlama
eğitimlerinin verilmesi ve robot atölyelerinin düşünülmesi gerekliliğini ortaya koymasıdır. Bunların sonucunda kütüphane,
çocukların üretim yapabildiği mekânlar haline dönüşerek bu misyona önemli katkı sağlayacak mekânlar olacaktır.
Okul öncesi dönemden itibaren çocuklara “kodlama” eğitimleri verilmeli; çocuk ve halk kütüphaneleri bu eğitimlerde 3. mekan
olarak cazibe merkez haline getirilmelidir. Böylelikle kodlamanın gün geçtikçe artan önemi ve rolü ‘öğrenme merkezi’ olan
kütüphanelerin özelliklede çocuk kütüphanelerinin sorumluluğunda olması gereken bir alan olduğu aşikardır.
Kodu Game Lab eğitimi alan öğrencilerin çok büyük çoğunluğu programlama dilini kavramış ve kendisini gelecek teknolojiler
konusunda hazırlamıştır.
Kaynakça
Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi (t.y.), http://www.adnanotukenkutup.gov.tr/TR-212057/duyuru---kutuphanede-yazprogrami-kuyap18.html adresinden 27. Ekim 2018 tarihinde erişilmiştir.
BBY Haber (t.y.) http://www.bbyhaber.com/bby/2018/03/21/cocuklar-icin-robotik-kodlama-egitimi-etkinligi adresinden
27Ekim 2018 tarihinde erişilmiştir.
Beyoğlu Belediyesi (t.y.), http://kutuphane.beyoglu.bel.tr/duyurular/detay.aspx?SectionId=1546&ContentId=55038
adresinden 27 Ekim.2018 tarihinde erişilmiştir.
Canik Belediyesi, (t.y.), http://www.canik.bel.tr/haber/2708/canik-kent-konseyinden-kodlama-egitimi/ adresinden 27 Ekim
2018 tarihinde erişilmiştir.
Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı. (2018). (Yay. Haz.) C. Polat, E. Yılmaz ve A. Kakırman Yıldız, Ankara: Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel Müdürlüğü.
Fowler, A., Fristce T.& MacLauren M. (2012). Kodu Game Lab: a programming environment. The Computer Games Journal.
1(1).
Gençlik ve Spor Bakanlığı (t.y.), http://www.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/129992/kod-adi-2023-projesi-bilgilendirmecalistayi.aspx adresinden 27 Ekim 2018 tarihinde erişilmiştir.
Göksoy, S , Yılmaz, İ . (2018). Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Ve Öğrencilerinin Robotik Ve Kodlama Dersine İlişkin Görüşleri.
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (1), 178-196.
Haberler (t.y), https://www.haberler.com/1-milyon-liraya-yapilan-kodlama-atolyelerinin-ve-10465165-haberi/ adresinden
27 Ekim 2018 tarihinde erişilmiştir.
Hurriyet (t.y.) , http://www.hurriyet.com.tr/oguzelinde-ogrencilere-robotik-kodlama-egitimi-40938258 adresinden 27
Ekim 2018 tarihinde erişilmiştir.
Kasalak, İ. Robotik Kodlama Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Kodlamaya İlişkin Öz-Yeterlik Algılarına Etkisi ve Etkinliklere
İlişkin Öğrenci Yaşantıları. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2017.
Kert, S.B., Kayak, S., Erkoç, M.F., Avincan K. (2014). Kodu ile Kendi Oyununu Geliştiren Çocuklar, https://www.researchgate.
net/publication/318851276_KODU_ILE_KENDI_OYUNUNU_GELISTIREN_COCUKLAR_KIDS_DEVELOPING_THEIR_OWN_
GAMES_WITH_KODU adresinden 25 Ekim 2018 tarihinde erişildi.
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, (t.y.), http://kirklarelitso.org.tr/2018/07/29/cocuklarimiz-gelecegi-kodluyor/ adresinden
27 Ekim 2018 tarihinde erişilmiştir.
Kırşehir
Aşık
Paşa
İl
Halk
Kütüphanesi,
(t.y.),
http://www.asikpasakutup.gov.tr/
yazdir?C6DDD592691B99087E0AE78CD2254FFD adresinden 27 Ekim 2018 tarihinde erişilmiştir.
Library Connected, (t.y), https://www.librariesconnected.org.uk/ adresinden 27 Ekim 2018 tarihinde erişilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı (t.y.), http://www.mebpersonel.com/egitim/cumhurbaskani-erdogan-dan-kodlama-ve-yazilim-egitimiaciklamasi-h223319.html adresinden 27 Ekim 2018 tarihinde erişilmiştir.
Partnership for 21st Century Skills (2009). Curriculum and instruction: A 21st century skills implementation guide.
The Partnership for 21st Century Skill. http://www.p21.org/our-work/p21-framework adresinden 25.10.2018 tarihinde
erişilmiştir.
Prensky, M. (2001, 9). Digital natives, digital immigrants. On The Horizon, 9(5), 1-6.
136

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri

Programming Librarian, (t.y.), http://www.programminglibrarian.org/blog/robot-storytime-coding-preschoolers adresinden
27 Ekim.2018 tarihinde erişilmiştir.
Resnick, M., Maloney, J., Monroy-Hernández, A., Rusk, N., Eastmond, E., Brennan, K., Kafai, Y. (2009). Scratch:
Programming for all. Communications of the ACM, 52(11).
Sayın, Z., Seferoğlu, S. S. (2016). Yeni bir 21. yüzyıl Becerisi Olarak Kodlama Eğitimi ve Kodlamanın Eğitim Politikalarına
Etkisi. Akademik Bilişim Konferansı, 3-5.
Yolcu, V.,Demirer, V. (2017). A review on the studies about the use of robotic technologies in education. SDU International
Journal of Educational Studies, 4(2), 127-139.
Dr. Bahattin Yalçınkaya
1980 doğumludur. Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetiminden 2005 yılında mezun olmuştur. Aynı
okulda aynı bölümde, 2008 yılında yüksek lisans ve 2014 yılında doktora çalışmalarını tamamlamıştır.
2006-2012 yılları arasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivi Daire
Başkanlığı’nda çalışmıştır. “Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Uygulanması” üzerine çalışmalar yaparak 2012 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge
Yönetimi öğretim elemanları kadrosuna katılmıştır. Çalışma alanları, elektronik belge ve arşiv yönetimi,
e-devlet uygulamaları, arşiv yönetimi, arşivcilik felsefesi, tıbbi dokümantasyon, endüstri 4.0 gibi
konulardır. Değişik projelerde yer almış ve birçok dergide hakemlik görevi üstlenmiştir. Aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu Dünya Belleği İhtisas Komitesi üyesidir.

Furkan AYDIN
Namık Kemal Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü’nden 2013 yılında mezun olduktan sonra, aynı yıl
içerisinde dikey geçiş sınavı ile Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde eğitimine
başlayıp, 2016 yılında mezun olmuştur. Aydın, 2017 yılında Marmara Üniversitesi’nde Bilgi ve Belge
Yönetimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamış ve “İnsan Bilgisayar Etkileşimi Çerçevesinde
EBYS’lerin Kullanılabilirliği ve Kullanıcıların Teknolojik Hazır Oluşu Üzerine Bir Analiz Çalışması” adlı
teziyle Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. 2018 yılında, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek
olan “1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu”nun öğrenci koordinatörüdür.
Aydın, birçok kütüphane projesinde, bilgi ve belge yönetimi bölümü alanındaki etkinliklerin organizasyonlarında, I. ve II.
Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi Düzenleme Komitesi’nde görev almıştır. 2018 yılında Young
Scholars Union tarafından düzenlenen VI. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi’nde “A Survey About University
Students’ Perception of Post-Truth on Social Media” başlıklı bildirisi bulunmaktadır. Ağustos 2016 tarihinden itibaren Basın
İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nde Bilgi ve Belge Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.
Ayşegül Hülcen DÖNMEZ
Lisans eğitimini 2003 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde
tamamlayan Ayşegül Hülcen Dönmez, mezuniyetinin ardından Doğan Hastanesi Satın Alma Bölümü’nde
ve Acıbadem Beylikdüzü Tıp Merkezi Hasta Hizmetleri Bölümü’nde çalışmıştır.
2006 – 2009 yılları arasında dil eğitimi amacıyla bulunduğu İngiltere Londra’da Royal Brompton NHS
Hastanesi’nde Hasta Hizmetleri ve Be- Friend projesinde gönüllü olarak görev almıştır.
2009- 2017 yılları arasında İngiltere Konsolosluğu’nun da aralarında bulunduğu uluslararası
kurumlarda Ofis Yönetimi ve Belge Yönetimi alanlarında çalışmıştır.
Marmara Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programına devam
eden Öğr. Gör. Ayşegül Hülcen Dönmez, 2017 yılı itibariyle İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda
Öğretim Görevlisi olarak akademik kadroda yer almaktadır.
137

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri

Nida KAYALI
2017 yılında Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden birincilikle mezun olan Nida
Kayalı, aynı yıl içinde Marmara Üniversitesi’nde Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans
eğitimine başlamıştır. Lisans eğitimi sırasında TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı ve T.C.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda stajlarını tamamlamış olup, Marmara Üniversitesi
Teknik Eğitim Fakültesi Arşivi “Dijitalleştirme Projesi”, Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim
Koordinatörlüğü “Arşiv Dijitalleştirme Projesi”, İBB Atatürk Kitaplığı “Nadir Eserleri Kataloglama
Projesi” işlerinde görev almıştır. Ayrıca Marmara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda kısmi zamanlı öğrenci
olarak arşiv ve veri giriş elemanı olarak çalışmıştır. 2018 yılında düzenlenen 54. Kütüphane Haftası’nda T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nden Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başarı Ödülü almıştır. 2018
yılında Young Scholars Union tarafından düzenlenen VI. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi’nde “A Survey About
University Students’ Perception of Post-Truth on Social Media” başlıklı bildirisi bulunmaktadır.
Aliye Rabia SÖNMEZ
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisi olan Aliye
Rabia Sönmez, üniversite hayatının ilk yılında öğrenci kulüplerinde yönetici konumunda çalışmalar yaptı.
Hatay Cemil Meriç Halk Kütüphanesi’nde staj yaptı. Daha sonra blog yazarlığı yaptığı sitelerde editörlük
yapmaya devam ediyor. Kodlama Eğitmen eğitimi alarak başta Robert Collage olmak üzere Kristal kule,
Beşiktaş Bilim Merkezi, Şişli Bilim Merkezi ve etüt merkezlerinde çocuklara (7-12 yaş) kodlama eğitimi
veriyor. Egirişim platformunun kurucusu ile çalışmaya başlayıp kendini geliştirdikten sonra Egirişim’in yönetici statüsünde
yer alıyor. Sitelerde veri girişi yöneticisi, sosyal medya uzmanı, içerik sorumlusu ve ekip liderliği yapmıştır. Cyberlab Bilgi
Güvenliği Merkezi’nde staj yaparak siber güvenlik konusunda projeler yaptı. Gönüllülük çalışmalarında yer aldı.

138

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu
1st International Children’s Libraries Symposium

Mülteci Çocukların Gelişiminde Çocuk Kütüphanelerinin
Rolü / The Role of Children’s Libraries in the
Development of Refugee Children
Burcu Umut Zan
Kübra Hüsniye Adalı

Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Uluyazı Kampüsü, Çankırı,
Türkiye, burcumut@gmail.com / Assoc. Dr., Çankırı Kara Tekin University, Department of Information and Records
Management, Turkey.
Kütüphaneci, Çankırı Karatekin Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Uluyazı Kampüsü, Çankırı,
Türkiye, kubraadali@karatekin.edu.tr / Librarian, Çankırı Kara Tekin University, Head Office of Library and Documentation,
Turkey
Öz
Kişi; yaşadığı ülkede, devletinin kendisine ırkı, dini inancı, sosyal şartları ya da siyasal düşünceleri nedeni ile tarafsız
davranamayacağı düşüncesine kapılarak başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunması ve talebinin kabul edilmesi durumunda
bu ülkede mülteci olarak kabul edilir (“Mülteci Kimdir?”, 2009). Günümüz dünyasında anılan durumlar nedeni ile ülkesinden
kaçarak sığınma talebinde bulunan milyonlarca insan vardır. Elde edilen veriler genel olarak değerlendirildiğinde Ortadoğu’nun
dinmeyen çatışma ortamının doğal sonucu olarak en çok mülteci veren ülkelere sahip olduğu ancak bununla birlikte mültecilere
ev sahipliği yapan bir bölge olduğu da anlaşılmaktadır. Suriye, Afganistan, Irak ve Filistin bölgenin en çok mülteci veren ülkeleri
olarak bilinmektedir (Güler, 2016). Komşu ülkelerde yaşanan kriz ve Türkiye’nin coğrafi olarak cazip bir konumda olması son
dönemde ülkemizde göç eden mülteci sayısının günden güne artış göstermesine neden olmuştur. Göç Kurulu toplantısında
yapılan açıklamada Türkiye’de göçmen ve mülteci olarak bulunan insan sayısının 3 milyon 551 bin 78 kişi olduğu belirtilmiştir
(“Türkiye’de kaç milyon mülteci var?”, 2017).
Mültecilerin yeni geldikleri toplumda günlük değişikliklere uyum sağlamak için mücadele etmek durumunda kaldığı bilinen bir
gerçektir. Yetişkinler bu mücadele ile daha kolay baş ederken, çocuklar için durum farklıdır. Zorunlu ikamete tabi tutuldukları
şehirlerin dışında yayılan mülteci ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçları arasında eğitim önemli bir yer tutmaktadır. Bu çocuklar
özellikle köken, dil, kültür farklılığından kaynaklı okul öncesinde ve okul döneminde çeşitli sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Buna
karşın toplumun, sivil toplum kuruluşlarının, ulusal/uluslararası kuruluşların, kütüphanelerin, eğitim yuvalarının okul öncesi
dönemde mülteci çocukları topluma kazandırmak adına yaptığı çalışmalar büyük önem arz etmektedir.
Çalışmada; mülteci çocukların temel ihtiyaçlarından biri olan eğitim ihtiyacına dikkat çekerek çocuk kütüphanelerinin, halk
kütüphanelerinin çocuk bölümlerinin, mülteci çocukları topluma kazandırmadaki etki ve katkılarını, alanda yapılan ulusal/
uluslararası çalışmalar ışığında derleyerek sunmak ve bu çalışmalardan elde edilen bulgular doğrultusunda Türkiye’nin bu
anlamdaki geleceğine öneriler vererek projeksiyon tutmak amaçlanmıştır.
Abstract
A person who is willing to seek asylum in an other country, is considered as a refugee in this country. Requesting
asylum in an other country depends on own ideas of person about not to be treaated objectively by the own government
of person with the grounds of racial, religious beliefs, social conditions or political considerations (“Mülteci Kimdir?”,
2009.). In today’s world there are millions of people who escaped from her or his own country because of the situations
metioned above and now they have been requesting for asylum. When the obtained data are evaluated in general, as a
natural consequence of the unstoppable conflict environment of the Middle East, it is understood that the Middle East
is one of the most refugee sending region but it is also hosts the refugees. Syria, Afghanistan, Iraq and the Palestinian
regions are known as the most refugee-sending countries (Güler, 2016). Crisis born in neighboring countries and Tukey’s
geographically attractive location is caused the increment of refugees in our country day by day. In the statement made
at the Migration Board Meeting the number immigrants and refugees hosting in Turkey was reported to be 3 million 551
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thousand 78 (“Türkiye’de kaç milyon mülteci var?”, 2017).
It is a known fact that refugees are struggling to adapt daily changes in to new society which they have been in. While
adults can be able to cope more easily with this struggle, the situation is different for children. Education is an important
partof the basic needs of children of refugee families who spreads out of the cities they were subjected to live in residance
with compulsory. In during school and pre school period these children are confronted with various difficulties, especially
to the differences depend on origin, language, culture. Despite that, in order to reintegrate the refugee families’ children
into the society, the works which are done before the school period by civil society organizations, national/international
organizations, libraries, educational institutions, are of great importance
Taking attention to the education right which is one of the basic requirements of refugee children, is aimed in this study.
Since libraries are an important tool of education, the effects contributions of children’s libraries and public libraries are
examined in reintagrating the refugee families’ children into the society. In this study, the researchs been conducted in
related subject in national and international level were compiled and presented and it is aimed to give proposals and to keep
projection in to Turkey’s future in this sense with the light of the obtained data.
Anahtar Sözcükler: Mülteci; Göçmen; Çocuk kütüphaneleri; Halk kütüphaneleri; Türkiye.
Keywords: Refugee; Immigrant; Children’s libraries; Public libraries; Turkey.
1. Giriş
Tarihsel süreç değerlendirildiğinde ulus politikalarının belirlenmesinde ülkelerin coğrafi konumunun etkili bir role sahip olduğu
görülmektedir. Erkul (2012, s.3) ülkelerin jeopolitik ve stratejik konumunun önemini şu şekilde ifade etmektedir; “Devletlerin
bulundukları coğrafi konumları itibariyle, çevrelerindeki diğer devletler ve uluslar arası sistemdeki konumları da göze alınarak,
milli menfaatlerini coğrafya temelli politikalarla elde edebilecek olmasındaki avantajıdır”. Son dönemde yaşanan iç savaşlar ile
çalkalanan Ortadoğu bölgesi, jeopolitik ve stratejik açıdan değerlendirildiğinde; bölgenin, üç büyük dinin doğuşuna ev sahipliği
yapması, zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması ve coğrafi konumuna bağlı eşsiz fırsatların varlığı ile üç temel unsurun ön
plana çıktığı görülmektedir (Bağlama, 2016). Özellikle 11 Eylül 2011 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerinde, New York’ta
İkiz Kuleler’e ve Pentagon’a yapılan saldırılar sonrasında Ortadoğu’daki olayların seyrinin tamamen değiştiği, birçok ülkede
yönetimsel değişikliğe sebep olan Arap Baharının tetiklendiği bilinmektedir. Bu dönemde Türkiye’nin en uzun kara sınırına
sahip komşu ülke, Suriye’de halk bireysel hakların genişletilmesi ve gelir adaletsizliğinin giderilmesine yönelik olarak kitlesel
yürüyüşler başlatır, bu yürüyüşlerin beraberinde gelen kriz ve iç savaş bölgede istikrarsız bir dönemin başlangıcı olarak
kabul edilmektedir (Cavlak, 2018). Türkiye ise bulunduğu konum dikkate alındığında, bölgenin içinde bulunduğu karmaşık
durumdan dolayı güvenlik başta olmak üzere birçok konuda önlemler alması gerektiği görülmektedir. Bu konulardan biri ise
“göç” tür. Özellikle 2011 yılından bu yana Suriye’den Türkiye’ye yapılan göç ülkemizde önemli bir gündem maddesi olarak yer
bulmaktadır (Özdemir ve Kutval, 2016, s. 101, 119).
Çalışmanın bundan sonraki kısmında Suriyeli göçmenler üzerinden Türkiye’ye dair genel ve istatistiki bilgiler sunulacaktır.
Ancak bundan önce göç olgusu ve ilgili kavramların aktarılmasının uygun olacağı düşünülmüştür.
1.1 Göç Olgusu, Göçmenlik ve Göçle İlgili Kavramlar
Göç konusu sadece iki ülke arasında yaşanan bir durum olmaktan ziyade küresel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu nedenle ulusların işbirliği ve eşgüdümü ile çözüme ulaştırılması gereken konular mevcuttur. Göç olgusunu küresel boyutta
çözüm aranan bir sürece dahil ettiğimiz zaman pek çoğu tartışmalı ve benzer kavramlar için ortak bir dilin kullanılmaması
kaçınılmazdır. Bu nedenle; uluslar arası bir kurum olan “Uluslararası Göç Örgütü” tarafından Göç Terimleri Sözlüğü
yayımlanmıştır. Aşağıda; sıklıkla kullanılan bazı terimler aralarındaki nüansların fark edilmesi maksadı ile ilgili sözlük kullanılarak
tanımlanmıştır.
Yabancı: “Belirli bir devlet açısından o Devletin uyruğunda kişi.” (IOM Uluslararası Göç Örgütü, 2009, s. 64)
Vatansız: “Herhangi bir devletin kanunlarının işleyişi çerçevesinde vatandaş olarak sayılmayan kişi. Buna göre, vatansız
kişiler vatandaşlığın getirdiği haklardan, devletin sağladığı diplomatik korumadan, ikamet edilen Devlette doğal olarak kalma
hakkından ve seyahat etmesi halinde ülkeye dönüş hakkından mahrum olan kişileridir.” (IOM Uluslararası Göç Örgütü, 2009,
s. 62)
Azınlık: “Devletler hukukunda azınlıkla ilgili olarak genel kabul gören bir tanım bulunmamakla birlikte azınlıklar, bir Devletteki
genel nüfusa göre sayıca daha az olan, hakim konumda bulunmayan, genel nüfustan farklı etnik, dinsel veya dilsel özellikler
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taşıyan ve, zımnen, kendi kültür, gelenek, din veya dilini muhafaza etmek için dayanışma içindeki gruplar olarak nitelendirilebilir.”
(IOM Uluslararası Göç Örgütü, 2009, s. 4)
Mülteci: “Irkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti ve siyasi görüşleri yüzünden haklı bir zulüm korkusu nedeni
ile vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve, söz konusu korku yüzünden ilgili ülkenin korumasından yararlanmak istemeyen
kişi”. (IOM Uluslararası Göç Örgütü, 2009, s. 43)
Sığınmacı: “İlgili ulusal ya da uluslar arası belgeler çerçevesinde bir ülkeye mülteci olarak kabul edilmek isteyen ve mültecilik
statüsüne ilişikin yaptıkları başvurunun sonucunu bekleyen kişiler….”(IOM Uluslararası Göç Örgütü, 2009, s. 49)
Göçmen: “…Göçmen terimi “kişisel rahatlık” amacıyla ve dışarıdan herhangi bir zorlama olmaksızın ilgili kişinin hür iradesi
ile göç etmeye karar verdiği durumları kapsadığı kabul edilmektedir. Dolayısı ile bu terim, hem maddi ve sosyal durumları
iyileştirmek hem de kendileri veya ailelerinin gelecek beklentilerini artırmak için başka bir ülkeye veya bölgeye göç eden kişi
veya aile fertlerini kapsamaktadır.” (IOM Uluslararası Göç Örgütü, 2009, s. 22)
Geçici Koruma Kapsamı: “Menşe ülkelerine geri dönemeyen üçüncü ülke kişilerinden kaynaklanan kitlesel bir akının meydana
gelmesi ya da derhal meydana gelebilecek olması durumunda, özellikle söz konusu kişilerin ya da koruma gerektiren diğer
kişilerin yararına olarak, sığınma sisteminin etkin işleyişi üzerinde olumsuz etki yaratmadan sığınma sisteminin işletilememesi
riski varsa, bu kişilere acil ve geçici koruma sağlamak amacı ile sağlanan özel istisnai özellikteki prosedür.”( IOM Uluslararası
Göç Örgütü, 2009, s. 19).
1.2 Türkiye, Göç ve Suriye Örneği
Türkiye, çatışmalar ve istikrarsızlıklar ile boğuşan Orta Doğu ve Asya ülkeleri ile toplumsal refah düzeyi yüksek olan,
Avrupa ülkeleri arasında köprü vazifesi görmektedir. Tarih boyunca Türkiye coğrafyası ve stratejik konumu nedeni ile göç
hareketlerinden ya çoğu zaman etkilenmiş ya da çoğu insanın son durağı olmuştur. 21. yy’ın son çeyreğinden günümüze
Türkiye’nin etkilenmiş olduğu göç hareketlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;
•
1988 yılında Irak’tan 51.542 kişi,
•
1989 yılında Bulgaristan’dan 345 bin kişi,
•
1991 yılında I. Körfez Savaşı’ndan sonra Irak’ tan 467.489 kişi,
•
1992-1998 yılları arasında Bosna’dan 20 bin kişi,
•
1999 yılında Kosova’da meydana gelen olaylar sonrasında 17.746 kişi,
•
2001 yılında Makedonya’dan 10.500 kişi,
•
Nisan 2011- Günümüz- Suriye’den 3,5 milyonun üzerinde kişi (T.C. İçişleri Bakanlığı, 2018a).
Son dönemde yaşanan göç hareketi ile, cumhuriyet dönemi hatta cumhuriyet öncesi dönemler de dâhil olmak üzere
Türkiye, karşılaştığı en büyük göç hareketine tanıklık etmektedir. Türkiye’ye geçici koruma kapsamında alınan Suriyeli
vatandaşların sayısı 2011 yılından günümüze hızlı bir artış göstermiştir. İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
tarafından sunulan verilere (T.C. İçişleri Bakanlığı, 2018b) göre geçici koruma kapsamına alınan Suriyelilerin yıllara göre
kümülatif artışı Tablo1’de sunulmaktadır.
Tablo1: Türkiye’ye geçici koruma kapsamında alınan Suriyeli vatandaşların yıllara göre sayısı (2018 yılı verileri 24.10.2018
tarihlidir)
Suriyelilerin Türkiye genelinde dağılımlarının en yoğun olduğu iller ise Tablo2’de sunulmaktadır. Urfa, Hatay, Gaziantep,
Adana ve Kilis’te bulunan Geçici Barınma Merkezleri buradaki yoğunluğun temel sebebini oluşturmaktadır. Bunun dışında
İstanbul’daki yoğunluk yine dikkat çekicidir.
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Tablo 2:Suriyelilerin illere göre dağılımları
İller
İstanbul
Şanlıurfa
Hatay
Gaziantep
Adana
Mersin
Bursa
İzmir
Kilis
Konya

Suriyeli’lerin toplam içindeki oranı
(%)
15,6
13,1
12,2
11,3
6,3
5,8
4,4
3,9
3,5
2,8

İl Nüfusu ile Karşılatırma (%)
3,73
23,62
27,85
20,19
10,24
11,54
5,38
3,26
92,23
4,63

Tablo 2’de Suriyelilerin yoğun olarak dağılım gösterdiği iller ve Suriyeli göçmen nüfusun illere dağılım oranları ile il nüfusu
içinde Suriyeli nüfusun oranı verilmiştir. İllere dağılan Suriyeli nüfusun büyük kısmının eğitim çağındaki genç nüfus olduğu
bilinmektedir. Bilindiği üzere eğitime erişim temel insan hakkıdır. Elde edilen veriler, mültecilerin bu temel hakkın sağlanması
bakımından mağduriyet yaşadığını göstermektedir. Hâlbuki eğitime erişim mülteci çocukların bireysel başarı ve huzuru kadar,
kaldıkları veya dönecekleri ülkenin geleceği içinde önemli görünmektedir (Özer, Ateşok ve Komşuoğlu; 2016). Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin verileri tüm dünyadaki ilkokul çağındaki çocukların sadece %61’nin okula
gidebildiğini göstermektedir (UNHCR, 2018). Türkiye’de ki durumu değerlendirecek olursak; geçici koruma kapsamında
yaşayan Suriyelilerin %16’sını 0-4 yaş aralığındaki çocuklar, %13’nü 5-9 yaş aralığındaki çocuklar, %18’ni 10-18 yaş
aralığındaki çocuk ve genç nesil oluşturmaktadır (T.C. İçişleri Bakanlığı, 2018b). Okul yaşında veya okul yaşı bir süre sonra
gelecek olan bu grubun okullaştırılması ve eğitim faaliyetlerinin devam ettirilmesi önemli ve çözüme kavuşturulması gereken
bir sorun olarak görülmektedir. Suriyeli göçmenlerin sayıca artışı ile birlikte göçün başladığı ilk yıllardan itibaren eğitim ile
ilgili genel ve acil tedbirlerin karşılanmaya çalışıldığı görülmektedir. Göçün başladığı 2011 yılında zaman kaybı yaşanmaksızın
2448 Suriyeli’ye 67 sınıf 127 şubede eğitim verildiği AFAD tarafından açıklanmıştır (AFAD, 2018). Artan sığınmacı talebi ve
sorunun kısa sürede çözülmeyeceğine dair işaretler bu dönemde kendini göstermeye başlarken, Suriyeli göçmenlerin eğitimi
kapsamında uzun vadeli çözüm arayışı ve politika belirlenme sürecine girilmiştir.
1.3 Suriyeli Çocukların Eğitimi
Suriyeliler Türkiye’ye geldikleri ilk andan itibaren çeşitli faaliyetler ile eğitim programı sürdürülmeye çalışılmıştır. Kamp
alanı içinde eğitimler ilk olarak Suriyeli öğretmenler tarafından verilmeye başlanmıştır. Kamp dışında eğitimin verilmesi
süreci ise Diyanet İşleri Başkanlığının olaya müdahil olması ile başlamıştır. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından “Farkındayım,
Yanıbaşındayım” projesi başlatılmıştır. Her ildeki müftü yardımcısı Suriyeli çocukların eğitiminden sorumlu tutulmuştur. Kuran
Kurslarında başlayan eğitim faaliyetleri bir süre sonra farklı illerde Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okul binalarında
devam etmiştir (Taştan ve Çelik, 2017, s.17).
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Suriyeliler Türkiye’de Geçici Koruma Statüsüne geçmişler ve
böylece sağlık, sosyal yardım ve eğitim konularında yasal bir statüye sahip olmuşlardır (Taştan ve Çelik, 2017, s.18). Bu
durumu takiben, Türkiye’deki Suriyelilerin eğitimi sürecinde MEB’in 26 Nisan 2013 tarihli yazı ile Sivil Toplum Kuruluşları
ve yerel yönetimler tarafından açılmış olan eğitim ve aktivite merkezlerinin durum tespitinin yapılması ve ihtiyaçların
belirlenmesine yönelik olarak valiliklere yazı gönderilmesi önemli ilk adımlardan biri olarak kabul edilmektedir (Seydi, 2014,
s.276). Bu durum tespitinin sonucunda ek ders ücreti ile norm fazlası Arapça bilen öğretmenlerin görevlendirilmesi ve
Suriyeliler arasında öğretmen olanların veya öğretmenlik yapabileceklerin gönüllü olarak çalışması öngörülmüştür. 3 Eylül
2014 tarihinde Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri Genelgesi yayımlanmıştır (MEB, 2014). Bu genelge ile birlikte
il bazında Suriyeli çocukların eğitiminin sağlanması amacı ile il milli eğitimlerde koordinasyon merkezleri kurulmuştur. Bu
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genelge ile birlikte il milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak valilik oluru ile Geçici Eğitim Merkezleri (GEM) kurulmuştur.
GEM’lerin eğitim kadrosunu temelini Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ücretlendirilen Suriyeli öğretmenler oluşturmuştur
(Topçu, 2017). GEM’ler de Türkçe öğrenim dersleri dışındaki derslere Suriyeli öğretmenler girmekte ve Suriye müfredatı
takip edilmektedir (Taştan ve Çelik, 2017, s.25). GEM’lerin önümüzdeki yıllarda kapatılması ve Suriyeli çocukların tamamının
MEB’e bağlı okullarda eğitim görmesi planlanmaktadır. MEB’in 2017 yılı verilerine göre 238.175 adet Suriyeli çocuk, resmi
okullarda Türk öğrenciler ile birlikte aynı sınıf ortamında eğitim görmektedir (Taştan ve Çelik, 2017, s.34).
Tablo 3: Suriyeli çocukların örgün eğitime erişimi

Suriyeli çocukların eğitimi için atılan adımlara rağmen MEB’den alınan veriler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi
için, çocukların %38’nin okula erişim sağlamadığını göstermektedir (MEB, 2018). Sayısal olarak elde edilen bu durum
değerlendirildiğinde, Suriyeli çocukların eğitime erişiminin önünde bazı sıkıntıların olduğunu tahmin etmek zor değildir. Eğitime
erişimdeki başat sıkıntının ekonomik sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra dil problemi, yine en büyük sorunlardan
bir diğeri olarak kendisini göstermektedir. Suriyeli çocukların, Türkçe olarak derdini anlatamama ve konuşulanı anlamama
sorunu ile MEB’e bağlı okullara kayıt olduktan bir süre sonra başarısızlık problemi ile karşı karşıya kaldıkları ve okulu bıraktıkları
görülmektedir. Ancak bir diğer yandan Suriyeli ailelerin, çocukların ana dilini unutma kaygısını taşıdığı ve bu nedenle okula
göndermedikleri de bilinmektedir (Taştan ve Çelik, 2017, s.xıı). Suriyeli çocukların eğitiminde önemli bir yeri olan ve kısa
bir süre sonra kapatılması planlanan GEM’ler elverişsiz fiziksel şartlar altında ve eğitim öğretim sistemindeki eksik ve
yokluklar ile hizmet vermeye çalışmasına rağmen, Suriyeli velilerin ve çocukların, öğretmen ve okul yönetimi ile iletişim içinde
olabildiği bir merkez olması sebebi ile tercih edildiği bilinmektedir (Taştan ve Çelik, 2017, s.xııı). Sonuç olarak Türkçe diline,
eğitimini ve iletişimini devam ettirebilecek şekilde hakim olamama durumu ile birlikte ana dilini ve kültürünü kaybetme kaygısı
Suriyeli çocukların eğitime erişiminde karşılaştıkları engellerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunlara çözüm olarak
geliştirilen yaygın eğitim faaliyetleri içerisinde Türkçe eğitim kursları ve Suriyeli çocukların eğitime entegrasyonu için Avrupa
Birliği destekli PICTES projesi çalışmaları önemli adımlar olarak kabul edilmektedir.
1.3.1 Eğitim Sistemine Entegrasyon: PICTES Örneği
Türkiye’de bulunan Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler için AB tarafından desteklenen iki yıllık uygulama süresi olan
“Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun” projesi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve MEB arasında
imzalanarak, 03.10.2016 tarihinde başlamıştır. İlgili proje Suriyelilerin sayıca fazla olduğu 23 ilde faaliyet göstermiştir. Bu
proje ile birlikte Suriyeli öğrencilerin eğitime erişiminin artırılması, sunulan eğitim kalitesinin artırılması ile birlikte eğitim
kurumlarının ve hizmet veren personelin iyileştirilmesi amaç edinilmiştir. Bu projenin faaliyet alanları içerisinde Suriyeli
öğrencilere Türkçe ve Arapça dil eğitimi vermek, telafi eğitimleri ile öğrencileri desteklemek, öğrencilerin eğitim alanına
ulaşımını sağlamak, rehberlik ve danışma hizmeti sunmak, eğitim alanındaki materyallerin ve ekipmanların sağlanmasının
yanında öğrencilerin okul gereksinimlerinin giderilmesi hizmetleri bulunmaktadır. Bununla birlikte bu dezavantajlı gruba
psikolojik destek ile birlikte rehberlik yapılabilmesi adına öğretmenlere oryantasyon eğitimi verilmesi de bu hizmetler
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Yine bu proje kapsamında Suriyeli ailelerde, çocukların eğitiminin önemi ve sunulan eğitim
fırsatları konularında farkındalık oluşturmak için bilgilendirme çalışmaları yürütülmüştür (PICTES, 2016).
Uyum süreci kapsamında Suriyelilerin sosyal hayata aktif olarak katılabilmeleri için dil probleminin çözülmesi hayati olarak
görülmektedir. Bu nedenle geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ülkemize entegrasyonuna katkıda bulunmak amacıyla
Türkçe kursları başlatılmıştır.
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1.3.2 Yaygın Eğitim Faaliyetleri ( Türkçe Kursları)
MEB, Halk Eğitim Merkezleri aracılığı ile ayrı yaş seviyelerine Türkçe öğretimi kursları sunmaktadır. Ayrıca, 06-12
yaş öğrencilerin seviyelerine uygun olarak planlanan kurslarda verilmektedir (MEB, 2018). Ayrıca, Başbakanlık Yurt Dışı
Türkler ve Aile Toplulukları Başkanlığı tarafından ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin yükseköğrenime geçiş
sürecinde Suriyelilere yönelik ileri düzey Türkçe eğitim programı 2013 yılında kamplarda Gaziantep üniversitesi TÖMER
hazırlıkları ile başlatılmıştır. Programın bütçesi AFAD tarafından karşılanmış koordinasyonu ise Yurt Dışı Türkler ve Aile
Toplulukları Başkanlığı tarafından sağlanmıştır. AFAD’a bağlı kamplarda yürütülen bu programı tamamlayan ve başarılı olan
öğrencilere TÖMER sertifikası verilmiştir (TC Başbakanlık, Yurt Dışı Türkler ve Aile toplulukları, 2018, s.24-26 ).
Kuşakların toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları edinmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine
yardım etme işi olarak tanımlanan eğitim olgusu içinde, bilgi alt yapısının oluşturulduğu, bireyin bilgi kaynakları ile buluştuğu
kütüphaneleri eğitimden ayrı tutmak düşünülemez. Bu nedenle göçmen eğitiminin destekleyici, uyumlayıcı ve birleştirici
bir parçasının kütüphaneler olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmanın sonraki kısmında çocuk kütüphaneleri özelinde
kütüphane hizmetlerine değinilmektedir.
1.4 Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri ve Çocuk kütüphaneleri
Önceki paragraflarda belirtildiği ve sayısal olarak da işaret edildiği üzere Türkiye’nin mevcut çok kültürlü yapısı son
dönemde yaşanan göç hareketi ile birlikte öncekinden daha farklı bir yapıya kavuşmuştur. Bir başka ifade ile Türkiye içinde
önceki dönemlere kıyasla Suriyeli göçmenlerin sınırlarımızdan girmesi ile birlikte farklı düşünsel, dilsel, dinsel ve ruhani
özelliklere sahip, farklı gelenek, görenek ve değerler sistemi ile aramızda yaşamaya başlayan bir grubun daha temsil edildiğini
görmekteyiz. Uluslararası Kütüphaneler Birliği’nin (International Federation of Library Associations, IFLA) Çok Kültürlü
Kütüphane Bildirisi’nde belirtildiği üzere her bireyin kütüphane ve bilgi hizmetlerinden tam ve eksiksiz olarak faydalanma
hakkı bulunmaktadır (IFLA, 2018).
Topluluklar, zaman içinde farklı politikaların tetiklemesi ile uluslar arası göç hareketlerinin hız kazanması sayesinde
homojen yapısını kaybetmiştir. Dolayısı ile göç hareketleri topluluklar içinde farklı özelliklere sahip kimlikleri çoğaltmakta
ve ülkelerde kültürel çeşitliliği artırmaktadır (IFLA, 2018). Bu durum ise kütüphane hizmetlerinin her birey için tam ve
eksiksiz olarak sunulmasını sıkıntıya sokmaktadır. Çünkü dünya üzerinde 6000’den fazla farklı dil bulunmakta ve farklı dilleri
konuşan gruplar farklı toplulukların arasında varlık göstermektedir (Anderson, 2010). Bu dillerin çoğu zamanın, sosyal
şartların, bilimin ve kültürün etkisi ile yok olma tehlikesi altına girmiştir. UNESCO “Tehlikedeki Dünya Dilleri Atlasında”
2725 adet dili tükenmiş ve tehlike altında olma durumuna göre sınıflamıştır (UNSESCO, 2018). Bu durumu biraz daha
detaylandırmak gerekirse; azınlıklar, göçmenler, sığınmacılar veya farklı statüdeki yabancılar bulundukları bölgedeki yerel
halka göre sahip oldukları kültürel farklılıkları nedeni ile dezavantajlı grup olarak tanımlanmaktadır. Dezavantajlı grubun
kütüphane ve bilgi hizmetlerinden, uygun dillerde, beklenti ve gereksinimlerini karşılayacak kaynaklar ile, tam ve eksiksiz
hizmet alabilmesi çok kültürlü toplumlarda kütüphanelerin temel ilkelerindendir (IFLA, 2018). Küresel sorunlar, bir yandan
topluluklar içinde dezavantajlı grupları yaratırken diğer yandan bu küresel sorunlar içine doğarak büyümeye çalışan veya
kendini küçük yaşta bu kaotik ortamın içinde bulan bir kesiminde varlığı da azımsanmayacak kadar fazladır. Yaşı, ırkı, cinsiyeti,
dini, dili, ulusal ve kültürel geçmişine bakılmaksızın, çocukların eşit koşullar altında yetişmesine zemin hazırlamak ulusların
temel görevlerindendir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuğun, toplumsal, ruhsal ve ahlâki, bedensel ve
zihinsel sağlığını geliştirilmesinde, kaynaklardan bilgi ve belge edinmesinin önemini vurgular (UNICEF, 1989, madde 16).
IFLA’nın Çocuk Kütüphaneleri için hizmet ilkeleri rehberinde belirttiği üzere her çocuğun yerel kütüphaneye alışkın olması ve
kütüphane kullanma becerilerine sahip olması gerekmektedir (Yılmaz ve Ekici, 2011, s.546). Bu şekilde çocuk kütüphaneleri
bir yandan bilgiye erişim, işlevsel okuryazarlık, kültürel gelişim, okuma gelişimi, yaşam boyu öğrenme kazanımları ile çocukların
eğitimine destek olurken diğer yandan güçlü, sosyal, özgüvenli, yeterli ve özgür bireylerin oluşmasına katkı sağlamaktadır.
Çocuklar için kütüphane hizmetleri arasında; kültürel çeşitliliği sağlayan materyalleri koleksiyona dahil ederek okuyucuya
sunma; bebeklerin ve küçük çocukların konuşma gelişimlerini teşvik etme; bununla birlikte özellikle dilsel ve etnik azınlıkların,
dil ve çift dil becerilerini geliştirme, ailelere okumanın önemini empoze etme gibi görevleri bulunmaktadır (IFLA, 2007).
Dolayısı ile çocuk kütüphanelerinin özellikle mültecilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde aileleri destekleyici şekilde hizmet
vermesi önemlidir. Bu durum mülteci çocukların gelişmesi, başarısı ve mutluluğu kadar yaşadıkları ülkenin toplumsal refahı
ve gelişmesi için de hayatidir.
Halk ve Çocuk Kütüphaneleri; 14 yaşına kadar olan çocukların akıl ve ruh sağlığı gelişimine katkıda bulunmak aynı zamanda
çocukları gelecek dönemlerde ulusun maddi ve manevi varlıklarına yararlı hale getirmek amacı ile hareket etmektedir (Halk
ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği, 2012, madde:4 ). Bu amaç doğrultusunda; çocuk kütüphaneleri temel kütüphane
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hizmetlerinin yanı sıra çocuk piyesleri, filmler, gösteriler, sergiler gibi göze ve kulağa hitap eden araçlarla çeşitli eğitim
faaliyetlerinde bulunmakta ve böylece çocukların bilgi, kültür ve eğlenme ihtiyaçlarını çeşitli etkinlikler ile karşılamaya
çalışmaktadır.
Durumu ülkemiz açısından değerlendirecek olursak geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye’nin her bir iline
dağıldığı bilinmekle beraber bazı illerde yoğun olarak ikamet ettikleri tespit edilmiştir. Bu iller Tablo 2’de detaylı sayısal
bilgiler ile birlikte sunulmuştur. Tablo2 temelinde değerlendirilirse Suriyeli nüfusun İstanbul, Mersin, Bursa, İzmir ve Konya
illeri ile birlikte özellikle barınma merkezlerinin bulunduğu iller olan; Urfa, Hatay, Gaziantep, Adana, Kilis illerinde yoğunlaştığı
görülmektedir. Bilindiği üzere; 14 yaşına kadar tüm çocuklara hizmet sunmakla yükümlü olan Çocuk Kütüphanelerinin (Halk
ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği, 2012, madde:4) geçici koruma kapsamı altındaki potansiyel Suriyeli kullanıcıların Göç
İdaresi tarafından servis edilen 2017 yılı verilere göre 0 ile 14 yaş arasındaki grubu toplam 1.417 667 kişi oluşturmaktadır
(T.C. İçişleri Bakanlığı, 2018c). Okul öncesine kayıtlı 0-4 ile 5 yaş ve sonrası gruplar için cinsiyete göre dağılımlar Tablo 4’de
verilmektedir.
Tablo 4:Yaş aralıklarına göre çağ nüfusu
Yaş
Erkek
Kadın
Toplam
0-4
295156
275654
570810
5-9
246576
231466
478042
10-14 192325
176490
368815
2. Yöntem
2.1 Araştırmanın Amacı
Çalışmada; mülteci çocukların temel ihtiyaçlarından biri olan eğitim ihtiyacına dikkat çekerek çocuk kütüphanelerinin,
halk kütüphanelerinin çocuk bölümlerinin, mülteci çocukları topluma kazandırmadaki etki ve katkılarını, alanda yapılan ulusal/
uluslararası çalışmalar ışığında derleyerek sunmak ve bu çalışmalardan elde edilen bulgular doğrultusunda Türkiye’nin bu
anlamdaki geleceğine öneriler vererek projeksiyon tutmak amaçlanmıştır.
2.2 Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada betimsel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi nitel
araştırmada doğrudan gözlem ve görüşmenin olanaklı olmadığı durumlarda, araştırılması hedeflenen olgu veya olaylar
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2004: 153). Doküman incelemesi
belgesel tarama olarak da ifade edilmektedir. Belgesel tarama; var olan kayıt ve belgelerin, veri kaynağı olarak sistemli
incelenmesidir (Karasar, 2006: 183). İlgili yöntem ile elde edilen veriler araştırmanın amacına uygun olarak analiz edilmiş
ve kategorize edilerek sunulmuştur.
2.3 Evren ve Örneklem
Araştırmanın çalışma alanını, uluslararası düzeyde mülteci ailelerin çocuklarına uygulanan kütüphane hizmetleri üzerinde
bilgi veren makale, görüş ve uygulamalar yer almaktadır. Literatür taraması kütüphane keşif aracı ile arama motorları;
anahtar kelimeler ve anahtar kelimelere ait farklı varyasyonlar kullanılarak yapılmıştır. Yapılan arama neticesinde geniş
kapsamlı sonuçlar ile karşılaşılmış ancak kaynaklar, başta içerik sağlayıcılar olmak üzere makalelerin özetlerinden elde edilen
bilgiler dahilinde çalışmamızın ile ilgililiği gözetilerek seçilmiştir.
3. Bulgular
Mülteci vatandaşlara hizmet sunarken her ülke yapısal olarak çoğu zaman farklı, bazı durumlarda ise benzer problemler
ile karşılaşmaktadır. Problemlerin birbirine benzer ya da farklı olmasına sebep olan başlıca konular arasında; mülteci kabul
eden ülkenin şartları ile birlikte; ülkeye kabul edilen mülteci sayısı, mültecilerin geldiği ülkeler, ev sahibi ülkelerin mülteciler
üzerinde kurduğu kontrol mekanizması ve politikaları sayılabilir. Bu duruma kütüphane penceresinden bakıldığında şartların
farklı olmadığı görülmektedir. Her kütüphane; amacı, yapısı, bütçesi, lokasyonu, çalışan sayısı ve niteliği, kullanıcı potansiyeli,
binanın büyüklüğü, sahip olduğu kaynak miktarı gibi farklı özelliklere sahiptir. Söz konusu bu farklılıklar kütüphanelerin genel
olarak sunduğu hizmetleri etkilediği gibi mültecilere sunduğu hizmetler kapsamında da etkili olmaktadır. Mülteci vatandaşlara
sunulan kütüphane hizmetleri özelinde, uluslar arası literatürde ele alınan konular arasında; kütüphane hizmetlerinde mülteci
populasyonu, mültecilerin psikolojik sıkıntıları, çevrim içi kalma fırsatı, bilgi gereksiniminin karşılanması, sosyo ekonomik
darboğaz, ana dilini unutma kaygısı, eğitim diline hakim olamama başlıklarının anıldığı görülmektedir.
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Barckow ve Pierce (2017) kütüphanelerin mültecilere sunduğu hizmetleri genel benzerlik ve farklılıklarına göre kategorize
etmiştir. Kütüphanelerin hizmet sunacağı potansiyel mülteci grubunun niceliksel büyüklüğünü bu farklılıklardan biri olarak
belirtilmiştir. Benzer şekilde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu illerde potansiyel kullanıcıların yaş aralığı da sunulacak olan
hizmeti farklılaştıran özellikler arasındadır. Mültecilerin bulundukları bölgelerde temsil ettikleri nüfus yoğunluğu kadar, geldikleri
ülke veya ülkelerin aynı olması da önemlidir (Barckow ve Pierce, 2017). Çünkü mültecilerin geldikleri bölgelerin birbirine
yakın olmasının kütüphane hizmetlerini kolaylaştırdığı düşünülmektedir Bu düşünce temelini, aynı bölgeden gelen mültecilerin
ortak dil ve ortak kültüre sahip olmaları özelliğinden almaktadır. Dolayısı ile, mültecilere hizmet sunacak kütüphanelerin
koleksiyonunun belirli dil ve kültür kaynaklarına yoğunlaşması ile birlikte, iletişimde kullanılacak dil çeşitliliğin belirli olmasının
hizmet kalitesini artıracağı düşünülmektedir. Tüm bunlarla beraber mülteci gruplara hizmet sunan kütüphanelerin, rolünün
farklı ve sorumluluklarının fazla olduğu, bu doğrultuda kütüphane bütçeleri, hizmet kalitesini etkileyen en önemli aktörlerden
biri olarak kabul edilmektedir (Barckow ve Pierce; 2017).
Mülteciler, vatandaşı oldukları ülkeden sosyal bir gruba bağlılıkları ya da siyasal görüşleri sebebi ile can güvenliği endişesi ile
vatanlarını terk etmek zorunda bırakılan bir grubu oluşturmaktadır. Söz konusu bu durum insani boyuta sığmazken ülkelerini
terk etme sürecinde yaşadıkları zorlu dönemin, her insanı negatif olarak etkilediği bilinmektedir (İHH, 2015). Özellikle çocuk
yaştaki mültecilerin yaşadıkları bu zorlu deneyimin başta psikolojik bozukluklar olmak üzere pek çok rahatsızlığın tetikleyicisi
olduğu bilinmektedir (Refugee trauma, 2018). Bu nedenle göçmen öğrencilerin hem duygusal hem de akademik olarak
bazı özel ihtiyaçlarının olduğu bilinmeli ve farklı yaklaşımlar sergilenmelidir. Birçok mülteci çocuğun akademik başarısızlık
gösterdiği, okuldan hoşnutsuz olduğu, okul içi ve okul dışı etkinliklere katılım göstermediği, düşük benlik saygısına sahip
olduğu ve aile desteğinden uzak olduğu bilinmektedir. Bütün koşullar bu öğrencileri uyumsuzluğa ve uyumsuzluğa bağlı
olarak okuldan ayrılmaya sürüklemektedir (Rasmussen, 1988). Mülteci öğrencilere yaklaşırken, o bireyin daha önce dilini
ve geleneklerini bilmediği bir yerde olduğu gerçeği ile empati kurarak, çocuğun endişe ve çekinme duygusu içinde olduğu
bu nedenle çocuğun saygın ve değerli bir birey olduğu arkadaşları, öğretmeni, okul yönetimi ve kütüphaneciler tarafından
hissettirilmelidir (Plocharczyk, 2006). Bu öğrenciler arkadaşları, öğretmenleri ve okul ile uyum içinde olabildikleri sürede
başarıyı yakalayabilirler. Bu noktada bireyin, sosyal hayatla ve buna paralel olarak ülke ile uyumlanması sürecinde, özellikle okul
ve çocuk kütüphanelerinin çeşitli etkinlikler gerçekleştirmesinin katkısının büyük olduğu düşünülmektedir. (Jacobson, 2016).
Ayrıca mülteci kullanıcılara ve özellikle çocuklara hizmet veren kütüphanelerde aynı ortak geçmişe sahip kişilerin bu kullanıcı
grubunu karşılaması ve bilgi gereksinimlerini giderme aşamalarında destek sağlamalarının önemli olarak görülmektedir. Çünkü
bu grup henüz yeni geldiği bu yerde kimlik arayışı içindedir. Aynı ortak geçmişi yaşayan kişilerin kütüphane elçileri olarak gönüllü
veya farklı statülerde istihdam edilmeleri entegrasyon aşamasına katkı sağlamaktadır (Jacobson, 2016). Aynı zamanda
kütüphaneler, mülteci grupların kendi kültürleri ile temas halinde kalabildikleri yerler olduğu gibi, geldikleri ülkenin toplumuna
uyum sağlamak için destek buldukları yerlerdir. Kütüphaneler; kullanıcı gruplarına kendi ana dillerinde kitaplar sağlayabileceği
gibi ücretsiz olarak ailelerin ve çocukların katılabilecekleri aktiviteler yaparak entegrasyonu sağlamak adına adımlar atmalıdır.
Bu sirkülasyon içinde bugün gelen ve sıcak bir karşılama ile entegrasyonunu tamamlayan mülteci çocuklar gelecek günlerde
kütüphanenin gönüllü kültür elçileri olabileceği unutulmamalıdır (Jacobson, 2016). Kütüphanelerin gerçekleştireceği bu
etkinliklerin başında dil öğrenme için yapılacak kitap okuma saatleri (Kleijnen, Huysmans ve Elbers, 2015, ) veya konuşma
kulüpleri (Jacobson, 2016) örnek olarak verilebilecek niteliktedir. Avrupa ülkelerinde, kütüphanelerin mülteci çocukları ve
yetişkinleri karşılamak üzere sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin desteği ile “Şehrimize Hoşgeldiniz”, “Yabancılığı
Aşmak” gibi temalar ile bilgi hizmeti sunan kütüphanelerin varlığı bilinmektedir (Bülbül, 2017, s.52). Eğitim programlarına
dahil olan mülteci öğrencilerin kendilerini geliştirme imkanı bulmanın yanı sıra psikolojik olarak da desteklendikleri bilinmektedir
(Dryden-Peterson, 2011, s. 25-34; Özer, Ateşok ve Komşuoğlu; 2016, s.147 ).
Yaşadığımız dönemde sadece mültecilerin değil tüm insanların ortak noktası çevrim içi olmaktır. Özellikle herhangi bir
bedel ödemeksizin bu hizmetten yararlanılabilmesi ekonomik olarak ülke insanlarından daha düşük gelir seviyesine sahip
olan mülteciler için önemli bir hizmettir. Bu hizmet çoğu zaman mültecileri kütüphane kullanmasının birincil sebebi olarak
görülmektedir (Lison, 2016). Suriyeli mültecilerin bilgi gereksinim davranışlarını incelendiğinde, Suriyelilerin hayatlarını
yönetmek (günlük yaşam ve eğitim) ve terk ettikleri ülkelerinden haber almak adına gerekli bilgileri araştırdıkları belirlenmiştir.
Bu gereksinimleri gidermek adına bilgi ve iletiştim teknolojisini kullandıkları bilinmektedir. Mültecilerin uydu kullanarak
televizyon kanallarından Arapça yayın yapan kanalları izledikleri ve bu şekilde ayrıldıkları topraklara dair haber aldıkları
veya o bölgeye ait televizyon programları seyrettikleri tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra terk ettikleri ülkelerinde kalan
akrabaları, tanıdıkları ve arkadaşları ile iletişim kurmak yönünde eğilimlerinin olduğu belirlenmiştir (Mansour, 2017, 171).
Suriyeli mülteciler özelinden değerlendirildiğinde, kütüphaneler, mülteciler tarafından bilgi ihtiyacının karşılanması amacı ile
başvurulacak en son yerler olarak görülmektedir. Mansour tarafından yürütülen çalışmada Suriyelilerin %92’lik bir kısmının
146

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri

bilgi ihtiyacını informal yollar ile karşıladığı tespit edilmiştir. Suriyelilerin, daha çok akraba ve tanıdıklarına danışma yolu ile
sorunlarına çözüm üretme yoluna gittikleri görünmektedir. Mültecilerin birbirleri ile iletişimde kalmak ve paylaşım yapmak
için iletişim teknolojilerini sıklıkla kullanmayı tercih ettikleri tespit edilmiştir (Mansour, 2017,175; PeaceGeek, 2015).
Mansour tarafından Suriyeli mülteciler üzerine yapılan çalışmada Suriyelilerin %96,3’nün iletişim araçlarını iyi ve çok iyi
düzeyde kullandığı sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte internet aplikasyonu tercih etme oranının; %65 ile iyi ve çok iyi
düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bir başka perspektiften bakıldığında, sosyo ekonomik olarak düşük seviyede kabul edilen bu
grubun mobil cihazlar aracılığı ile çevrimiçi olma süreci ekonomik bir gider olarak yerini almaktayken kütüphaneler bu durumu
fırsata çevirebilen mekanlar olarak düşünülebilir.
Eğitim alanında mülteci öğrencilerin koşulları, diğer arkadaşlarının koşullarından doğal olarak farklılık göstermektedir.
Geldiği toplulukta azınlık olarak kalan mülteci çocuklar kendi ana dillerini kullandıkları gibi, ülkenin ana diline de hakim
olmak durumundadırlar (Scheele, 2010). Yaşadığı ülkenin ana diline hakim olamamanın, mülteci öğrencilerin akademik
başarılarına negatif olarak etki yaptığı bilinmektedir. Dil sorunu beraberinde öğrencinin kendisini sınıftan soyutlamasına
ve uyum sorunu yaşamaya başlamasına neden olmaktadır (Başar, Akan ve Çiftçi, 2018, s. 1571). Dil sorununa bağlı
olarak gelişen akademik başarısızlık mülteci öğrencilerde ilkokul seviyesinde baş göstermekte ve üst seviye sınıflarda da
başarısızlık devam etmektedir (Kleijnen, Huysmans ve Elbers, 2015, s.2). Mülteci çocukların eğitim alanındaki dezavantajlı
pozisyonlarının giderilmesi için, eğitim verilen dilin öğretilmesi ve okuma becerilerinin kazandırılması çok önemli bir role
sahiptir (Kleijnen, Huysmans ve Elbers, 2015). Okuma alışkanlıklarının okul performansına etkisinin olduğu bilinmektedir.
Özellikle okuma alışkanlığı ve dil öğrenme becerisi arasındaki ilişkinin mülteci çocukların, okul performansında yaşadıkları
dezavantajlı konumu değiştireceği düşünülmektedir. Çocukluk döneminde kelime hazinesinin gelişmesi kelimelerin birer birer
öğretilmesinden çok dile maruz kalmakla öğrenilmektedir. Dile maruz kalmanın, hikaye veya ilginç bir olayın anlatılması veya
okunması şeklinde gerçekleştirilebileceği bilinmektedir (Kleijnen, Huysmans ve Elbers, 2015, s.3,5). Bir başka ifade ile
kütüphanelerin gerçekleştireceği çok kültürlü programların, öğrencilerin akademik başarısının pozitif yönlü ilerlemesinde etkili
olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle öğrencilerde dil gelişiminin sağlanmasında ilgili bölgedeki okul ve aile ile birlikte okul
kütüphanesi ve halk kütüphanesinin işbirliğinin değerli olduğu düşünülmektedir (Kleijnen, Huysmans ve Elbers, 2015). Bir
diğer ifade ile kütüphaneler; öğrencinin okuma sıklığının artırılmasında, okuma ve dil becerilerinin geliştirilmesinde, öğrencide
okumaya yönelik pozitif tutumların geliştirilmesinde önemli aktörlerdendir. Ancak farklı kültürel özellikler ve ekonomik şartların
uygunsuzluğu, mülteci öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasında negatif etkisi olan faktörledir (Plocharczyk, 2006; Kleijnen,
Huysmans ve Elbers, 2015). Akademik başarının mülteci öğrenciler tarafından yakalanmasında pek çok etmenin rol oynadığı
görülmektedir. Tüm bunlarla birlikte, başta öğretmen olmak üzere okul yönetimi ve kütüphanecilerin mülteci öğrencileri kabul
etmesi ve bu öğrencilere bilinçli olarak yaklaşmasının da önemli olduğu düşünülmektedir (Plocharczyk, 2006). Öte yandan
ılımlı bir kütüphane ikliminin aileden aktarılamayan okuma alışkanlığını ve ekonomik zorlukları telafi edebilecek özelliklere sahip
olduğu bilinmektedir (Plocharczyk, 2006).
4. Sonuçlar ve Tartışma
2011 yılında, Suriye’den ülkemize başlayan göç hareketi ile birlikte tartışılması ve çözüm üretilmesi gereken bazı konuların
varlığı dikkat çekmeye başlamıştır. Bu konulardan birisi ve en önemlisi Suriyeli çocukların eğitimi ve Türk eğitim sistemine
entegrasyonu olarak görülmektedir. 2011 yılı ile başlayan ve artarak devam eden sığınmacı talebi, eğitim sorununa kısa
süreli ve geçici adımlar ile çözüm getirilemeyeceğini işaret etmiştir. Bununla birlikte Suriyeli göçmenlerin eğitimi kapsamında
uzun vadeli çözüm arayışı ve politika belirlenme sürecine girilmiştir. MEB’den alınan verilere göre; 2018 yılı itibarı ile Suriyeli
okul çağı nüfusunun okullaşma oranı %62’dir. Okullaşma oranı içinde öğrencilerin %63’ü MEB’e bağlı okullarda, %37’si
ise halen GEM’lere kayıtlı olarak eğitim almaktadır. Çalışmanın ilgili bölümünde detaylı olarak ifade edildiği üzere Suriyeli
çocukların eğitimi önce GEM’ler temelinde sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak önümüzdeki seneler içinde GEM’lerin kapatılması,
eğitimin sadece MEB’e bağlı okullarda yürütülmesi planlanmaktadır. GEM’ler eğitim açısından olumsuz koşullarda hizmet
sunmasına rağmen yıllar içinde Suriyeli aileler tarafından tercih edilmiş olmasının sebepleri arasında; öğretmenlerin Suriyeli
olması, müfredatın Suriye Müfredatı ile paralel olması ve veli ve öğrencilerin öğretmenler ile rahat iletişim kurabiliyor olması
sayılmaktadır. Bu durumu genel hatları ile GEM’lerde ailelerin kültür ve dil problemi yaşamaması olarak tanımlayabiliriz.
Söz konusu problemin giderilmesi için belirli bölgelerde entegrasyon sağlanması amacı ile iki yıl süreyle, yüksek bütçeli AB
destek projesi olan PICTES yürütülmüştür. Bununla birlikte topluma entegrasyon sağlamak adına MEB’e bağlı halk eğitim
merkezlerinde dil sorunun çözülmesine yönelik olarak yaşa aralığı bazında eğitimler verilmeye başlanmıştır. Kütüphaneler eğitim
sisteminin vazgeçilmez parçasıdır. IFLA’nın Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi’nde belirtildiği üzere her bireyin kütüphane ve bilgi
hizmetlerinden tam ve eksiksiz olarak faydalanma hakkı bulunmaktadır. Dezavantajlı olarak adlandırılan grubun kütüphane ve
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bilgi hizmetlerinden, uygun dillerde, beklenti ve gereksinimlerini karşılayacak kaynaklar ile, tam ve eksiksiz hizmet alabilmesi
çok kültürlü toplumlarda kütüphanelerin temel ilkelerindendir. Özellikle dezavantajlı grubun toplum ile entegrasyonunun
sağlanması sürecinde kendi kültürlerini korurlarken, yeni kültüre adapte olmaları beklenmektedir. Kütüphanelerin sahip
oldukları sorumluluklar temel alındığında; ana dillerini korurken yaşadıkları ülkenin dilini öğrenme gayreti içinde olan bireylerin
desteklenmesinde, kütüphanelerin aktif rol oynaması beklenmektedir.
Türkiye pek çok Avrupa ülkesi ile karşılaştırıldığında daha şanslı sayılabilir niteliktedir. Şöyle ki; Avrupa, dünyanın farklı
bölgelerinden hareket eden grupların destinasyon noktası olduğu için, Avrupa ülkelerinin, başa çıkmaya çalıştığı mülteci
grupları çok değişkenli olarak kabul edilebilir. Göç İdaresi verileri temel alındığında Türkiye’de geçici koruma kapsamına
alınanların büyük çoğunluğunun Suriyeli ve daha çok orta doğu bölgesinden kabul edilen vatandaşlardan olduğu görülmektedir.
Bu durum mültecilerin ortak dil ve ortak kültüre sahip olmaları bakımından önemlidir. İlgili veriler, mültecilere hizmet sunacak
kütüphanelerin kaynak seçiminde ve iletişimde kullanılacak dil çeşitliliğinin daha az olacağının işareti olarak kabul edilebilir.
Türkiye’de 2018 verilerine göre 3,5 milyonun üzerinde Suriyeli bulunmaktadır. Suriyeli nüfusun yoğun olduğu, barınma
merkezlerinin bulunduğu iller olan; Urfa, Hatay, Gaziantep, Adana, Kilis illerindeki kütüphanelerin Suriyeli vatandaşlara karşı
sahip olduğu sorumluluk ile diğer illerde bulunan kütüphanelerin sorumlulukları birbirinden farklıdır. Ayrıca Suriyeli nüfusun
dağılımının yoğun olduğu İstanbul, Bursa, İzmir, Konya gibi büyük illerde özellikle belirli semtlerde odaklanan Suriyeliler için
kütüphane sorumluluklarının üstlenilmesi ihtiyacı görülmektedir. Ayrıca Suriyeli grupların yoğunlukla yaşadıkları illerde, bu
nüfusun yaş dağılımı da dikkate alınarak kütüphaneler bünyesinde gerekli tedbirlerin alınması uygun olarak değerlendirilmektedir.
Çocuk kütüphanelerinin sorumluluğunu üstlenmesi gereken 0-14 yaş aralığında 1 milyon 400 binin üzerinde potansiyel kullanıcı
belirli illerde yoğun olarak dağılım göstermektedir. Halk Kütüphaneleri bünyesinde bulunan Çocuk Kütüphanelerinin bağlı olduğu
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından veya belediyelere bağlı kütüphaneler tarafından bu konuda
saha araştırmaları yapılarak kütüphane hizmetlerinin politikalar dahilinde belirlenmesi konusu değerlendirilmelidir. Başta
çocuklara verilecek kütüphane kullanma alışkanlığı ile birlikte okuma becerisi ve alışkanlığının kazandırılması hedeflenmelidir.
Dezavantajlı gruba kazandırılan bu alışkanlık hem öğrencilerin eğitim diline hakim olmalarını hem de akademik başarılarında
pozitif yönde gelişim göstermelerine katkı sağlamaktadır. Her ne kadar MEB mülteci ailelerin çocuklarının eğitim almasında
aileleri desteklese de, sosyo ekonomik olarak düşük seviyede olan bu aileler için eğitim masrafları önemli bir gider olarak
görülebilmektedir. Akademik başarı sağlayamayan çocukların aile ekonomisine katkı sağlaması için aileler tarafından farklı
yollar benimsenmektedir. Akademik başarı için öğrencilerin eğitim diline hakim olması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu noktada
kütüphanelere düşen sorumluluk arasında, çocukların dil gelişimini sağlayacak etkinlikler yaparak kaynaklar sağlamanın
yanı sıra, ana dillerinde sunulan kaynaklar ile ana dillerini sürekli aktif tutmaları bulunmaktadır. Suriyeli aileler özelinden
bakıldığında aileler çocuklarını okula gönderirken sahip oldukları kaygılardan biri çocukların kültür kaybı yaşamaları diğer ise
ana dillerini unutmaları olmaktadır. Bu nedenle ailelerin çoğu izole bir hayat sürme şeklini benimsemektedir. Bu durum bir
diğer şekilde toplumdan soyutlanma olarak ifade edilebilir. Bu noktada kütüphanelerin, çocukların topluma entegrasyonunu
sağlayacak çeşitli etkinlikler düzenlemeleri hem çocuğun hem de çocuğun ailesi ile yaşadıkları ülke arasında bir bağ kurmasını
kolaylaştıracaktır. Bu etkinlikler örneğin; hem anadili hem yaşadığı ülkenin dilini güçlendiren ve çocukları eğlendiren etkinlikler
aynı zamanda çocukların yaşadığı travmayı yok edici bir özelliğe sahip olma gücü de taşımaktadır. Ana yurdundan ayrılan ve
çoğunlukla zor dönemler geçiren bu çocukların; en azından kendileri ile aynı dile sahip bir kütüphane personeli tarafından
karşılanması, istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet verilmesi şüphesiz çok önemlidir. Bu hizmeti sunmak çoğu zaman
güç olsa dahi mülteci çocukları kabul ederek empati kurarak, verilecek hizmetler sonucunda kütüphane ile gönül bağı kuran
bugünün çocuğu gelecek günlerde kendine benzer geçmişi olan başka çocukları karşılamak adına gönüllü kütüphane elçisi
olabilir. Kütüphane tarafından sunulması hedeflenen bu hizmetler için çoğu zaman ekstra kaynaklara ihtiyaç duyulacaktır. Bu
noktada sivil toplum kuruluşlarından gelen destekler veya farklı bağışlar mültecilere sunulacak nitelikli kütüphane hizmetlerinin
sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. Ancak kütüphanelerin bu yolda başarılı adımlar atabilmesi okullar, okul kütüphaneleri ve
aileler ile işbirliği içinde gerçekleşebilecek bir süreci kapsamaktadır. Eğitim yolunda yürümek bireyleri hem rehabilite edecek
hem de geleceklerini garanti almalarına yardımcı olacaktır. Bununla birlikte çok kültürlü ortamda barış içinde sıcak bir iklimle
karşılanan ve yetişen bu çocukların aynı zamanda yaşadıkları dönemin yok edici baskılarının bir daha yaşanmaması için barışı
temsil eden bir nesil olarak yetişeceği düşünülmektedir. Çünkü mülteci çocukların başarısı ve gelişimi sadece bireysel bir
başarı olmaktan öte, ülkenin toplumsal refahı, huzuru ve gelişimi için de hayatidir.
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Öz
Yaşadığımız çağa ve topluma adını veren bilgi, kişiler ve toplum için gelişmişliğin can damarıdır. Teknolojik olanaklarla birlikte
üretimi, erişimi ve paylaşımında yaşanan kolaylık, bilgiyi her geçen gün daha vazgeçilmez kılmaktadır. Günümüz toplumunun
başarılı bireyleri, bilgi erişim, elde etme, kullanma ve iletme işlemlerini gündelik, mesleki ve akademik yaşamda karar verme
ve sorun çözme için beceriyle gerçekleştirenlerdir. Nihai kazanç ise ileri toplum ve gelişmiş ülkedir.
Bilgiye dayalı gelişim ve değişimden en çok etkilenen alanların başında eğitim-öğretim gelmektedir. Bilgi toplumuna uygun
bireyler yetiştirme hedefi, eğitim-öğretim sisteminde ve kurumlarında kökten değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur.
Öğretmen merkezli, müfredata ve ders kitaplarına dayalı, mekân ve süre sınırlamalı geçmişin eğitim anlayışı, yerini öğrenci
merkezli, öğrencinin çok çeşitli türde ve formatta bilgi kaynaklarından elde edebildiği bilgiyle, bağımsız ve yaşam boyu
öğrenebilen birey olmasını hedefleyen bir sisteme bırakmıştır. Böyle bir eğitim anlayışı; bilgi gereksiniminin farkında olma,
bu gereksinime uygun bilgiyi etkin ve yetkin arama ve elde etme, bu bilgiyi kişisel, akademik ve mesleki yaşamda bilgiye
dayalı doğru kararlar vermede kullanabilme, öğrenilenleri toplumun yararına sunma adına ürüne dönüştürerek her tür
ortamda başkalarıyla paylaşabilme becerilerini gerektirir. Bilgi okuryazarlığı adıyla anılan bu beceriler, araştırma, sorgulama
ve eleştirel düşünmeye dayalı eğitim anlayışının anahtarı olarak görülmektedir. Bilgi okuryazarlığı ve tezahürü olan bilgi
kaynağına dayalı öğrenme, araştırma ve sorgulamayı öğretim müfredatının ve yaşam boyu öğrenmenin vazgeçilmez unsuru
haline getirmektedir.
Amerikan Okul Kütüphanecileri Derneği (American Association of School Librarians-AASL) tarafından 21. yüzyıl öğrencileri
için hazırlanan standartlarda, bağımsız öğrenmenin önemine dikkat çekilirken, okuma, sorgulama, bilgi kullanımında etik
davranma, teknoloji becerileri ve bilgiye eşit erişimde okul kütüphaneleri temel argümanlar olarak sunulmaktadır (AASL,
2018).
Bilgi kaynaklarından elde edilen bilgilerin bağımsız, eleştirel ve sorgulayıcı yaklaşımla değerlendirilerek öğrenmeye dönüşmesi,
yoğun bilgi tüketimini, bir başka deyişle etkin ve yetkin bilgi kullanıcısı olmayı gerektirir. Bilgi yoğun bir eğitim ortamından
bahsedildiğinde, amacı eğitim-öğretimin hedefine ulaşmasını bilgi hizmetleri aracılığıyla destekleyen kütüphaneler, vazgeçilmez
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim öğretimin durağan yapıda olduğu geçmişte uygun türde ve çeşitte bilgi kaynaklarını
edinmek ve hizmete sunmakla yükümlü olan kütüphaneler, günümüzde öğrenmenin merkezinde yer almakta ve dinamik bilgi
hizmetleri ile de aktif öğrenme hedefine katkı sağlamaktadır. Bu nedenledir ki, örneğin okul kütüphaneleri kitapların bulunduğu
yerler olmaktan çıkarak, okul medya merkezlerine dönüşmüştür.
Bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim dikkate alındığında, bilgi okuryazarlığı becerilerinin temellerinin çocukluktan itibaren
atılması önemlidir. Okul öncesi ve ilkokul döneminde etkin bilgi kullanımı konusunda kazanılan beceriler, sonraki dönemde etkin
ve bağımsız öğrenmeye dönüşerek, bilgi toplumunun hedeflediği eğitim ortamı oluşacaktır. Erken yaşta bilgi becerilerinin
kazandırılmasında halk, çocuk ve okul kütüphanelerine önemli görevler düşmektedir. Görsel öğrenmenin ön plana çıktığı yeni
dönemde halk ve çocuk kütüphaneleri, bağımsız öğrenme becerisinin kazandırılmasında hem bilgi hem de teknoloji merkezi
olarak hizmet vermek zorundadır.
Bu çalışmanın genel amacı, 21. Yüzyıl eğitim-öğretim sisteminin gerektirdiği bağımsız öğrenme becerisinin kazandırılmasında
halk ve çocuk kütüphanelerinin yerini ve önemini ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde, öncelikle bilgi toplumunda değişen
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eğitim-öğretim paradigması açıklanmış, bu paradigmada yaşam boyu öğrenme ile bilgi okuryazarlığı becerileri ilişkisi ele
alınmıştır. Dijital devrim ile birlikte değişen neslin bilgi gereksinimlerini karşılamada ve onların bilgi okuryazarlığı becerilerinin
kazandırılmasında, halk ve çocuk kütüphanelerinin hizmet planlaması ve uygulaması üzerinde durulmuştur. Nihai olarak da,
dijital yerliler için kütüphanelerin gereksinim duyulan merkezler olmalarına yönelik ülkemizde nelerin yapılabileceğine ilişkin
öneriler getirilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:
•
Kütüphaneler, her türden kullanıcı için yaşamın merkezinde yer almalıdır. Çocuklara erken yaşta bilgi temelli
öğrenme becerilerini kazandırmada, halk ve çocuk kütüphanelerinin önemli rolü vardır. Kütüphaneler hizmet planlamasında
bu düşünceyle hareket etmelidir.
•
Bilgi okuryazarlığı öğretiminin örgün öğretimin bir parçası olarak uygulanması ve kütüphanelerin de bu uygulamanın
vazgeçilmez unsuru olduğu bilinmelidir.
•
Halk ve çocuk kütüphaneleri, ebeveynler ve öğretmenlerle işbirliği içinde planlı ve sürekli bilgi okuryazarlığı programları
yürütmelidir.
•
Kütüphaneler, çocuklara yönelik bilgi okuryazarlığı programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında çocuk gelişimciler,
pedagoglar, öğretmenler ve teknoloji uzmanlarıyla işbirliği içinde olmalıdır.
•
Bilgi okuryazarlığı programlarının içeriği, “çocuk için” ve “çocuğa uygun” olarak hazırlanmalıdır. Bu, ilgililerle işbirliği
yapma yanında kütüphaneciler için ek beceriler anlamına gelmektedir.
Abstract
The information that gives the name of the society and age we live in is your lifeblood for people and society. Technological
facilities have facilitated the production, access and sharing of information, thus it becomes more and more indispensable
every day. Successful individuals in today’s society are those who skillfully perform access, acquisition, use and share of
information for decision making and problem solving in everyday, professional and academic life. The ultimate profit is the
advanced society and the developed country.
Education and instruction are among the most affected areas of information-based development and change. The goal of
raising appropriate individuals for information society has led to fundamental changes in the education-training system
and institutions. Teacher-centered, curriculum and textbook based, space and time-limited education understanding of
the past has left the place to a system that aims to be an independent and lifelong learner with the knowledge that
the student can obtain from a variety of types and formats of information sources. Such an understanding of education
requires awareness of the information need, the ability to search for and access appropriate information effectively and
competently, to use this information in decision making based on knowledge in personal, academic and professional life,
to transform into a product and to share it with others in all medium for the benefit of the society. These skills, referred
to as information literacy, are considered as the key to an understanding of education based on research, inquiry and
critical thinking. Information literacy and its the manifestion of learning based on information source are the indispensable
elements of teaching curriculum and lifelong learning. In the standards for students of the 21st century prepared by the
American School Librarians’ Association while the importance of independent learning is pointed out, are presented as
basic arguments for reading, questioning, ethical behavior in using information, technology skills and school libraries for
equal access to information (AASL, 2018).
The transformation of information obtained from information sources into learning by evaluating it with an independent,
critical and questioning approach requires intensive information consumption, in other words, to be an effective and
competent user of information. When an information-intensive training environment is mentioned, libraries that support
the achievement of the aimed education by means of information services are inevitable as an indispensable element.
Libraries that are obliged to acquire and provide appropriate types and sources of information in the past that education is
a static structure, are at the center of learning nowadays and they contribute to active learning with dynamic information
services. For this reason, for example, school libraries have turned into school media centers, starting with places where
books are located.
Taking into account the rapid development in information technologies, it is important that the bases of information literacy
skills are taken from childhood. The skills gained in the use of effective information in pre-school and primary school will
be transformed into effective and independent learning in the next period, and an educational environment targeted by
the information society will be formed. The earning of information skills at an early age is an important task for the public,
children and school libraries. In the new era of visual learning, public and child libraries are required to serve as both
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information and technology centers in acquiring independent learning skills.
The general aim of this study is to demonstrate the importance of the public and child libraries in gaining the independent
learning skills required by the 21st century education system. Within this aim, firstly the changing paradigm of education in
the information society is explained and in this paradigm is discussed the relation between lifelong learning and information
literacy skills. With the digital revolution, in order to meet the information needs and gaining information literacy skills of
the changing generation, service planning and implementation of public and child libraries is emphasized. Finally, suggestions
have been developed on what needs to be done in Turkey about for libraries to be centers that digital natives need. Some
of these are those:
•
Libraries should be at the center of life for all kinds of users. Public and child libraries have an important role in
providing early-age information-based learning skills for children. Libraries should act with this idea in service planning.
•
It should be known that information literacy instruction is implemented as part of formal instruction and that
libraries are indispensable elements of this practice.
•
Public and child libraries should conduct planned and continuing information literacy programs in cooperation with
parents and teachers.
•
The libraries should cooperate with child development specialists, pedagogues, teachers and technology experts
in the development and implementation of information literacy programs for children.
•
The content of information literacy programs should be prepared “for child” and “suitable for child”. This means
additional skills for librarians as well as cooperating with them.
Anahtar Sözcükler: Bilgi okuryazarlığı; çocuklar; dijital yerliler; çocuk kütüphaneleri; halk kütüphaneleri
Keywords: Information literacy; children; digital natives; children libraries; public libraries
1. Giriş: Bilgi Çağı ve Bilgi Toplumu
II. Dünya Savaşı sonrası yaşanan teknolojik gelişim, 1980’li yıllarda bilgisayarların kullanılmaya başlaması ve 1990’lı yıllardan
itibaren ağ teknolojilerinde meydana gelen ilerlemeler, yaşanılan dönemin “Bilgi Çağı” ve dönemin gerektirdiği gelişmişliği
yakalayan toplumların da “Bilgi Toplumu” olarak adlandırılmasına neden olmuştur. Ağ teknolojilerinin sağladığı avantajla
küresel ölçekli etkileşimin değişim ve dönüşümle sonuçlandığı sanayi sonrası toplumda, insanların önemli bir kısmı gelirlerini
endüstriyel üretimden değil, bilgi/hizmet üretiminden elde etmeye başlamışlardır. Bu dönemde üzerinde ittifak edilen konu,
bilgi temelli değişim ve dönüşümün en önemli göstergesinin, “patlama” olarak nitelendirilen bilgi artışı olduğudur. Günümüzde
çoğu elektronik ortam ve formatlarda olmak üzere saniyede 205 bin gigabyte bilgi üretilmesi ve somut anlamda bu üretimin
saniyede 20 milyon cilt kitap üretimine işaret etmesi, yaşanan artışın boyutlarını göstermektedir. Yapılan araştırmaların,
elektronik bilginin iki yılda bir ikiye katladığını ortaya koyması, 2020 yılına gelindiğinde yıllık bilgi üretiminin 44 zettabyte
(yaklaşık 508 trilyon cilt kitap) olacağının öngörülmesi, (The Digital universe…, 2014) bilgi artışının niçin patlama ile ifade
edildiğini de açıklamaktadır. Gelişimin öznesi olan bilgi, bireysel ve toplumsal yaşamdan ekonomik, kültürel, akademik, siyasal,
vb. hemen her alanda kökten değişikliklere ve dönüşümlere yol açmakta ve açmaya da devam etmektedir. Böylece ekonomik,
politik ve kültürel etkinliklerde temel üretim faktörünün bilgi olduğu, bilginin işlenmesinde ve depolanmasında bilgisayar ve
iletişim teknolojilerini baz alındığı bir toplum yapısını ifade etmek üzere de bilgi toplumu kavramı kullanılmıştır.
Gültan (2003, 47) bilgi toplumunu; “en temel meta konumundaki bilginin, yaşamın her alanında her geçen gün artan bir hızla
ve küresel ölçekte, sürekli akıp arttığı, esneklik, çeşitlilik, yaratıcılık, yenilik gibi kavramların belirleyici olduğu, eğitimli bireyin ön
plana çıktığı etkileşimi son derece yüksek, şebeke yapısında bir toplum” olarak tanımlamaktadır. Bilgi toplumunda, gelişmişliğin
ana unsuru olan maddi güç, yerini bilgi ve teknoloji üretimine bırakmış, böylece bilgi, ekonominin başlıca hammaddesi ve
en önemli ürünü olmuştur. Bilgi üretimi ve tüketiminin teknolojiye dönüşerek verimlilik ve kalkınmışlıkla sonuçlandığı bilgi
toplumu, başta emek faktörü olmak üzere tüm üretim unsurlarının, kamu ve özel tüm oluşumların, bireylerin ve devletlerin
teknolojik gelişmelere birlikte yeni bir anlayış ve bakış açısıyla yeniden yapılanmasını zorunlu kılmıştır. Değişmeyen gerçeğin
değişim ve dönüşüm olduğu bu toplumun temel özellikleri ise şöyle özetlenebilir (Tekin, Güleş ve Öğüt, 2007, 62-69):
•
Ana aktör olan bilgisayarlar bilginin kitlesel olarak üretilmesini, işlenmesini, saklanmasını, dağıtılmasını ve tüketilmesini
sağlayarak, bireylerin bilgi üretimini ve tüketimini artırmaktadır.
•
Teknolojik olanaklarla küresel düzeyde gerçekleşen bilgi paylaşımı, fiziki sınırları ortadan kaldırarak bölgesel ve küresel
bütünleşmeleri artırmıştır.
•
Tarım-sanayi-hizmetler-bilgi sektörü biçiminde sınıflandırılan sektörlerin tamamında, bilgi bağlantılı sanayi ve bilgi
teknolojileri, değişim ve dönüşümün en önemli unsurudur.
•
Ekonomide birincil üretim faktörü bilgi olduğundan, bilgi sektörleri toplumun en saygın grubudur. Değişim ve
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dönüşümün ana unsuru yetişmiş insandır. Buna bağlı olarak örgütsel yapılanma bilgi tabanlı, yönetimsel anlayış da birey
merkezli olarak yeniden yapılandırılmaktadır. Örgütlerin insan kaynağını geliştirmesi, zihinsel sermayesi ve üretkenliği kritik
önemi haizdir.
•
Bilgi toplumunda insanların sahip olması gerekli nitelikler de değişmiştir. Bu toplumda nitelikli bireylerin, sürekli
değişen ve gelişen bilgilerin öğrenen kişiler yerine, gereksinim duyulduğu anda, gereksinimi karşılar nitelik ve nicelikte,
çok çeşitli bilgi kanallarından bilgiye nasıl erişebileceğini bilen, bu bilgiyi amaçlar doğrultusunda kullanarak üretkenliğe ve
verimliliğe dönüştürebilen bireyler olması istenmektedir.
•
Bilgi toplumu, hiyerarşinin yerini dairesel ağa; temsili demokrasinin katılımcı demokrasiye dönüştüğü örgütlü bir
toplumdur.
Son yıllarda bilgi toplumunun inşasına yönelik ulusal ve küresel ölçekte ayrıntılı raporların ve eylem planlarının yayınlandığı,
akademik literatürde de konuyla ilgili pek çok çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Yapılan çalışmalarda, bilgi teknolojilerine
dayalı yoğun bilgi üretim ve tüketiminin gerçekleştirilmesinde en önemli unsurun yetişmiş insan gücü olduğu vurgusu ön
plana çıkmaktadır. Aktan ve Tunç (1998, 125), bilgi toplumunun en önemli iki girdisinin nitelikli bilgi üretimi ve bunu üreten
yetişmiş insan gücü olduğuna dikkat çekerken, düşünsel anlamda emek faktörünün gelişiminin, insana yapılacak yatırımlarla
ilgili olduğunu vurgulamıştır.
Bilgi toplumunun öngördüğü nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, bireylerin eğitimini ve dolayısıyla da ülkelerin eğitim ve
öğretim misyonlarını, hedeflerini ve politikalarını ön plana çıkarmıştır. Nitekim geçmişte olduğu gibi günümüzde de bir ülkenin
gelişebilmesi için yeterli nicelik ve nitelikte insan gücüne ihtiyaç vardır. Gelişmişlikte yetişmiş insan gücünün daha da önem
kazandığı bilgi toplumunda, eğitim sisteminin çağın gereklerine uygun yöntem ve araçlarla planlanmasına yönelik ilkelerin
belirlenmesi, öncelikli ele alınan konu haline gelmiştir.
2. Bilgi Toplumu ve Eğitim
Günümüzde gelişmişlik ve kalkınmışlığı ifade eden bilgi toplumunun inşası, bilgiyi etkin ve yetkin kullanarak üretkenliğe ve
verimliliğe dönüştürebilen bireylerin yetiştirilmesiyle mümkündür. Garda ve Temizel (2016, 43)’in da işaret ettiği gibi, bilgi
toplumu olmanın gereği, insan sermayesi yatırımlarına verilen önemle doğru orantılıdır. Bilgi toplumu olan ülkelerin en önemli
sermayesi bilgi becerilerine sahip yetişmiş insan gücüyken, ülkemizin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin bilgi
toplumuna uyum sürecindeki en önemli açığı nitelikli insan gücüdür. Bu açığın giderilmesi, çağın gereklerine uygun akademik,
mesleki ve teknik eğitime, daha da önemlisi bu eğitimin sürekliliğinin sağlanarak bireylerde davranış biçimine dönüşmesine
bağlıdır. Bu bağlamda, bilgi toplumunun oluşumunda eğitim ve öğretim politikaları ve sistemleri ile formel-enformel eğitim
kurumlarının etkinliği son derece önemlidir.
Günümüzde yaşanan bilgi patlamasından en çok etkilenen alanların başında eğitim-öğretim gelmektedir. Bilginin basılı
formatta üretildiği, geleneksel yöntemler ve araçlarla gereksinim duyanlara iletildiği geçmişte, eğitim politikaları uzun
bir dönem resmi öğretim kurumlarında zamana ve mekâna dayalı, yapılandırılmış öğretim programlarının öğretmeneler
aracılığıyla kişilere aktarılarak öğretilmesine dayalı statik öğretim yöntemleriyle şekillendirilmiştir. Buna karşın, çok farklı
nitelikte ve nicelikte bilginin, farklı format ve ortamlar aracılığıyla, zaman ve mekân engeli olmaksızın kolay ve hızlı bir biçimde
elde edildiği günümüzde, önceden programlanmış durağan yapıda bir eğitim sistemi, farklı özelliklere sahip “dijital yerlilerin”
öğrenim gereksinimlerini karşılamaktan uzak kalmıştır. Berlo, bu gerçeği; “bizim büyük çoğunlukla resmi eğitim programı
olarak adlandırdığımız şey, hedefi insanoğlunun aklına ömrü boyunca kullanacağını düşündüğü bilgileri vermeyi hedefleyen
programın genel adıdır. Bu programda eğitim, bilginin depolanması için gerekli donanımı sağlar. Günümüzde ise bunu yapmak
ne mümkün ne de gereklidir. Bunun yerine teknoloji ile depolanan bilginin nasıl işleneceği öğretilmelidir. Eğitim, bilginin nasıl
depolanacağını öğretmekten çok, nasıl kullanılacağını öğretmek için gereklidir” sözleriyle açıklamaktadır (Jolls ve Thoman,
2008, 12).
Bilgi çağında eğitim politikasının yeniden tasarlanmasını zorunlu kılan nedenlerden biri de, değişen öğrenci profilidir. Nitekim
değişim ve dönüşümün nedeni olan bilgi ve teknoloji, bilgiyi elde etme ve kullanmadaki becerisi nedeniyle farklı öğrenme
davranışı sergileyen bir neslin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. İnternet, bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital medya
araçlarını kullanarak yetişen günümüz öğrencilerini, geleneksel toplum bireylerinden ayırmada ilk olarak “dijital yerliler”
terimi kullanılmıştır (Prensky, 2001, 3). Prensky (2001)’e göre dijital yerliler, dijital göçmenlerden farklı bir düşünme biçimi
sergilerken, bilgiyi de farklı bir biçimde işlemektedir. “Çoklu metin zihinlere” sahip bu neslin bilişsel yapıları sıralı değil paraleldir
ve buna bağlı olarak da farklı işlemleri eşzamanlı olarak yapabilirler. Tüm bunlar onların düşünme kalıplarında da değişikliğe yol
açmıştır. Bu nedenle, geleneksel eğitim sistemlerinde genellikle baskın öğe olan doğrusal düşünme süreçlerinin, bilgisayar
oyunları ve sürekli ağa bağlı olarak gelişen beyinlerin öğrenme süreçlerine engeldir. Tonta (2009, 746) dijital yerlilerin bilgi
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arama, elde etme, kullanma ve paylaşma yöntemlerinin de dijital göçmenlerden oldukça farklı olduğuna dikkat çekmektedir.
Dijital göçmenler bilgiye erişme ve bilgi hizmetlerinden yararlanmada fiziksel bilgi merkezlerini tercih ederken, dijital yerlilerin
kütüphanelerin kendilerini sosyalleştirdikleri, öğrendikleri ya da ders çalıştıkları ortamlarda bulunmasını istemektedirler.
Eğitim, bireylere yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırma sürecidir. Bilgi çağının eğitim anlayışı,
dijital yerlilerin öğrenme özelliklerine uygun, bilgi aktarma yerine onların sürekli öğrenenler olmaları adına öğrenme kaynaklarını
ve ortamlarını beceriyle kullanabilmelerini öğretme üzerine odaklanmalıdır. Öğretmen ve öğretmeye dayalı, zaman ve mekân
kısıtlamalı, öğretim programı ve ders kitaplarının yegâne öğretim ortamı olarak görüldüğü pasif ve statik geleneksel eğitim
anlayışı, bilgi çağının öğrencileri olan dijital yerlilerin öğrenme gereksinimlerimi karşılamaktan çok uzaktır.
Bilgi toplumu, farklı ilgi ve yeteneklere sahip öğrencilere hitap eden, öğrenmenin zaman ve mekânla sınırlı olmadığı, çok çeşitli
bilgi ortamlarının ve kaynaklarının kullanıldığı, eleştirel düşünme ve sorun çözmeye odaklanmış, taleplere dayalı olarak esnek,
aktif ve dinamik programların uygulandığı bir eğitim anlayışını gerektirmektedir. Eğitim programları, öğrencinin düşünme
ve sorun çözme yeteneklerini geliştirici düzeyde olmalıdır. Bu bağlamda, bilgi toplumundaki eğitim anlayışındaki değişiklikler
genel hatlarıyla şöyle özetlenebilir (Gutmann, 2003, 16-18; Garner, 2002; Özden, 2002, 17):
•
Eğitimi kalıp bilgilerin aktarıldığı bir yöntem biçiminde değil, araştırmayı, deneyciliği, yaratıcılığı ve buluşçuluğu teşvik
eden bir süreç olarak görerek, bilgiyi temel alan eğitim programlar takip edilmelidir.
•
Eğitim, eleştirel düşünmeye, iletişime ve sorun çözme becerilerine odaklanmalıdır.
•
Eğitim-öğretimde nihai hedef bilginin aktarılarak öğretilmesi yerine, bilgiye nasıl ulaşılacağı olmalıdır. Böylece, değişik
türde bilgi kaynaklarına farklı ortamlardan erişilerek bağımsız, kendi kendine ve yaşam boyu devam eden bir öğrenmeyi
öğrenme becerisinin kazandırılması hedeflenmelidir.
•
Bilgiyi elde etme ve kullanma becerisi, formel eğitim sonrası öğrenme etkinliğinin yaşam boyu devam etmesini
sağlamaktadır. Bilgi artışına dayalı sürekli ve yüksek hızlı değişim, öğrenilenlerin geçerlilik süresini kısalttığından, bilgiler
bir süre sonra yetersiz hale gelmektedir. Bireyler kişisel, mesleki ve akademik yaşamda başarılı olmak için bilgilerini sürekli
yenileme gereksinimi, başka bir deyişle de sürekli öğrenen olmaları gerekmektedir.
•
Eğitimde kişisel yeteneklere ve farklılıklara uygun bir biçimde, kişiye özel olarak çeşitlenme anlayışı söz konusudur. Bu
nedenle eğitimde, sadece sözel ve sayısal zekâyı geliştirmek yerine, görsel, ritmik ve benlik gelişimini de içine alan çok yönlü
zihin gelişimi hedeflenmelidir.
•
Eğitim, her yerde, her zaman ve her alanda olmalıdır. Bireylerin yaşam boyu öğrenen olmalarında eğitim ve kültür
kurumları ile diğer sektörler işbirliği içinde olmalıdır.
•
Çeşitli seviyelerdeki eğitim kurumları arasındaki sınırlar kalkmış, eğitim kişilerin tüm yaşantısının her alanındaki
sürekli bir uğraş haline gelmiştir.
•
Bilişim teknolojileri eğitim-öğretimin vazgeçilmez unsuru olmaktadır.
Bilgi toplumunda çok çeşitli türde ve farklı ortamlardan elde edilen bilginin varlığı, eğitimin bireysel beceri ve bilgi kaynağı
temelli olarak düşünülmesine neden olmuştur. Eğitimin hedeflerine ulaşması, bilgi ve teknoloji kullanımının ne kadar
yansıtıldığı ile de doğru orantılıdır. Bu durum eğitim sisteminde köklü değişimlere neden olmuştur. Geleneksel öğretim ile bilgi
toplumunun gereksinimleri doğrultusunda öğretimin nasıl olması gerektiğine ilişkin karşılaştırma Tablo 1’de gösterilmiştir
(Jols ve Thoman, 2008, 13; Garda ve Temizel, 2016, 35).
Tablo 1. Geleneksel ve Bilgi Toplumunda Eğitimin Karşılaştırılması
Geleneksel Öğrenim
Bilgi Toplumunda Öğrenim
Statik, kurallı ve edilgen öğrenme
Dinamik, esnek ve etken öğrenme
Öğretmen merkezli öğretim
Öğretmenlerin keşfetmeye yönlendirdiği araştırma temelli
ve öğrenci merkezli yaklaşım
Bilgiye sınırlı ulaşım
Ağ aracılığıyla sınırsız erişim
Gerçek hayatla bağdaştırılma kaygısı olmayan içerik bilgisi- İşlem becerisine dayalı yaşam boyu öğrenme
ne dayalı öğrenme
İçerik bilgisine hâkim olma yaklaşımı
Öğrenme becerisiyle (erişim, analiz, sentez, yaratma)
sorun çözme yaklaşımı
Düşünceleri ifade etmek için kalemi kâğıt ve sözcüklerin
Düşünceleri ifade etmede çeşitli ve yaygın iletişim ortamlakullanılması
rının kullanılması
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Zaman ve mekânla sınırlı öğrenim
Ders kitaplarına ve sınırlı bilgi kaynağına dayalı öğrenme
Öğretmenin değerlendirdiği ve notlandırdığı proje ve ödevler
Bireysel ve bağımlı öğrenme
İçerik bilgisinin yaş temelli ve katı bir şekilde “basamaklandırılarak” verilmesi

Kişisel araştırmaya dayalı zaman ve mekândan bağımsız
öğrenme
Çok çeşitli türde ve ortamdan elde edilebilen bilgilerle
gerçek zamanlı ve gerçek dünyadan öğrenme
Öğrencinin ölçütlerini kendi belirlediği ve değerlendirdiği
proje ve ödevler
Grup çalışmalarına ve ortak akla dayalı proje temelli öğrenme
İçerik bilgisinin kişisel bazda esnek olarak verilmesi

Bilgi toplumunun öngördüğü nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, eğitim sisteminde farklı ilgi ve yeteneklere sahip öğrencilere
yönelik, paket içerikler yerine zamana göre uyarlanabilen esnek programların olduğu ve her şeyden önemlisi de bilginin
yoğun tüketilerek öğrenmenin gerçekleştiği bir eğitim sisteminin inşasına bağlıdır. Böyle bir eğitim sistemi, çok çeşitli bilgi
kaynaklarından bilginin aranması, bulunması, elde edilmesi, değerlendirilmesi ve sentezlenmesi, sorun çözme ve karar vermede
beceriyle kullanılması, bilgiye ilişkin bu sürecin her aşamasında da etik ve yasal kurallara uygun davranılması becerilerinin
kazandırılmasına işaret etmektedir. Başka bir deyişle, bilgi toplumunda karşılaşılan sorunların çözümünde gereksinim duyulan
bilgiye, gereksinim duyulduğu anda ve gereksinim duyduğu kapsamla erişebilen, bilgi okuryazarı bireylere ihtiyaç vardır. Bu
becerinin erken yaştan itibaren bireylere kazandırılması, bilgi üretimi ve tüketiminin yoğun olarak gerçekleştirildiği, bilgiye
dayalı doğru kararların alındığı bir ortamın oluşumuna önemli katkı sağlayacaktır.
3. Bilgi Toplumu ve Bilgi Okuryazarlığı
Bilgisayar ve ağ teknolojisinin sağladığı olanaklarla hemen her konuda pek çok bilginin, kolay ve hızlı bir şekilde üretilip
paylaşıldığı günümüzde, bireylerin bu bilgilerden doğru ve gereksinimine uygun olanını etkin bir şekilde elde edip, yine
gereksinimi doğrultusunda kullanabilmesi, günümüzde başta eğitim olmak üzere pek çok alanda üzerinde en çok durulan
konulardandır. Turgut (2001)’un da işaret ettiği gibi; “bilgi bolluğu ve hızlı iletişimle küçülen günümüz dünyasında, bu baş
döndürücü hıza yetişebilmek, sürekli üretilen ve çok kısa zamanda tüketilen bilgiyi gereği gibi kullanabilmek ve dönüşümünü
sağlayabilmek, kuşkusuz zihinsel güçlerini çok iyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, muhakeme edebilen ve yeniden üretebilen
bireylere sahip olmakla mümkün olacaktır”.
Bilginin etkin ve yetkin olarak kullanılabilmesi anlamında bilgi okuryazarlığı becerileri, bilgi toplumunda yaşayan her bireyin
sahip olması gerekli ortak beceriler olarak 20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmış bir kavramdır (Polat, 2005, 45).
Rose (2018)’ye göre bilgi okuryazarlığı; bir projeyi tamamlama ya da bir sorunu çözmede ihtiyaç duyulan bilgiyi kullanma
sürecidir. Bu sürecin adımları ise bilgi gereksiniminin tanımlanması, gereksinim duyulan bilginin bulunması, elde edilmesi,
değerlendirilmesi ve kullanılmasıdır. Sheila (2010) ise bilgi okuryazarlığının, toplumda bilginin akıllıca ve etik bir şekilde
kullanılmasını sağlayacak olan, bilgi gereksinimlerine uygun, herhangi bir kanal ya da ortam aracılığıyla bilginin belirlenmesi ve
kullanılmasına yönelik uygun bilgi davranışının benimsenmesi olduğunu söylemiştir.
Sürekli değişim ve dönüşümün yaşandığı bilgi çağının esnek yapısı nedeniyle, işaret ettiği beceriler ve kapsamının sürekli
değişiyor olmasına karşın, bilgi okuryazarlığı eğitimine ilişkin oluşturulan standartlarda bilgi okuryazarı birey ile ilgili olarak
belirtilen ortak noktalar şunlardır (Doyle, 1994, 3):
•
Bilginin doğru karar vermenin temeli olduğu bilincindedir
•
Bilgi gereksinimini fark eder ve bu gereksinimi sistematik olarak ifade edebilir
•
Bilginin elde edileceği kaynaklara ilişkin bilgi sahibidir
•
Bilgi kaynaklarından bilginin aranması konusunda yetkindir, basılı ve elektronik her tür ortamdaki bilgi kaynaklarına
erişir ve elde eder
•
Elde ettiği bilgiyi değerlendirir ve sentezler
•
Bilgiyi kendi bilgi altyapısı ile birleştirerek amaçları doğrultusunda kullanır
•
Bilgiyi elde etme ve kullanma sürecindeki tüm işlemleri etik ve yasal kurallara uygun olarak gerçekleştirir.
Tanımlarda belirtilen noktalardan yola çıkarak, Şekil 1’de gösterildiği gibi Sheila (2010) bilgi okuryazarlığının dört temel
konuda kişilere bilgi becerileri kazandırılması gerektiğini belirtmektedir. Bunlar; bilgi gereksinimi, bilgi kaynakları, bilgi
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kullanımı ve bilgi davranışıdır. Bilgi gereksinimi, kişilerin akademik, eğitimsel, mesleki, toplumsal, gündelik alanda bilgiye
gereksinim duyduğunun farkında olmaları ve bu bilgi gereksinimini formüle edebilme becerilerine işaret etmektedir. Bilgi
gereksiniminin karşılanmasında çok çeşitli kaynakların ve farklı ortamların olduğunun bilinmesi, bilgi gereksinimine uygun
kaynaklara başvurulmasına ilişkin beceriler ise ortam bağımsız bilgi kaynakları olarak ifade edilmektedir. Bilgi kaynaklarından
bilginin belirlenmesi, aranması, seçilmesi, elde edilmesi, değerlendirilmesi ve amaçlar doğrultusunda kullanılmasına ilişkin
her türlü beceriler, bilgi davranışı başlığı altında değerlendirilmiştir. Bilginin elde edilmesi, değerlendirilmesi ve karar almada
başvurulması sürecinde etik, yasal ve bilimsel kuralların bilinmesi ve uygulanması ile bilginin amaçlar doğrultusunda etkin
olarak kullanılması becerileri de bilgi kullanımı başlığı altında ifade edilebilir.
Bilgi okuryazarlığı becerileri, bireylerin gerçek hayatta karşılaştıkları sorunları biliye dayalı olarak çözmelerinde gereksinim
duydukları becerilerdir. Dolayısıyla eğitim kurumlarının da nihai hedefi bağlamında düşünülmeli ve planlanmalıdır. Okul, yalnızca
bilgi ve becerilerin verildiği bir kurum eğitim programları da basmakalıp bilgilerin aktarıldığı bir anlayışla değil, toplumsal
gelişime yön veren bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Bireyler elde ettikleri bilgi becerileriyle bağımsız ve yaşam boyu süren bir
öğrenme becerisini kazanmış olmalıdırlar.
Bilgi becerilerine dayalı bağımsız ve yaşam boyu öğrenme yetkinliği, örgün öğretim kurumlarının nihai hedefi olmalıdır. Çünkü
sürekli değişen ve gelişen bir ortamda, öğrenilen ve elde edilenlerin de geçerlilik süreleri kısalmaktadır. Bu durum, örgün
öğretim kurumları yanında bilgi ve becerilerin geliştirilmesini destekleyen yaygın öğretim kurumlarını da eğitimin vazgeçilmez
unsuru haline dönüştürmektedir. Amacı, toplumun akademik, kültürel, sosyal ve mesleki gelişimi için bireylerin gereksinim
duyduğu bilginin karşılanması için hizmetler vermek olan kütüphaneler, bilgi toplumunun inşasında hem örgün öğretimi
destekleyen hem de yağın öğretimin vazgeçilmez bir parçası olarak, vazgeçilmez kurumlar olarak değerlendirilmektedir.
Kütüphaneler, herhangi bir ayırım gözetmeksizin toplumun her kesiminin doğru ve güvenilir bilgiye erişimde etkin ve
yetkin olmaları, bilgiye dayalı doğru karar verme davranışı sergilemeleri, bu yolla da gelişmiş toplumun inşasını hedefleyen
oluşumlardır.

Şekil 1. Bilgi okuryazarlığı konuları
Bireylerin bilgi becerilerini kazanmalarında her türden kütüphanenin önemi tartışılmazdır. Ancak, bilginin etkin, yetkin ve
uygun kullanımı, özellikle bilgi ortamlarının nicelik ve niteliğinin arttığı günümüzde bir davranış biçimine işaret etmektedir.
Bu davranışın erken yaşta kazandırılması, yaşam boyu devam edecek olan beceriye ve alışkanlığa dönüşmesini sağlayacaktır.
Bu gerçek, bilgi becerilerinin toplumun geneline yaygınlaştırılmasında her kesime bilgi hizmeti vermekle yükümlü olan halk
kütüphaneleri ile birlikte çocuk kütüphanelerinin de ön plana çıkmasına neden olmuştur. Hedef kitlesi geleceğin toplumunu
inşa edecek çocuklar olan çocuk kütüphaneleri, bilgi toplumunu oluşturmada ilk adımların doğru atılması anlamında kritik
önemi haiz kuruluşlardır.
4. Çocuk Kütüphaneleri ve Bilgi Becerileri
Yaşadığımız dönemin gerçek anlamda “dijital yerlileri” olan çocuklar, bilgi gereksinimlerini karşılamada, bilgiyi elde etmede ve
kullanmada dijital göçmenlere ve dijital melezlere kıyasla oldukça farklı davranış sergilemektedirler. Bunun en önemli nedeni,
teknolojik bilgi taşıyıcıları ile iç içe yaşamaları ile bu araçların onların hayatının bir parçası olmasıdır. Hiç şüphesiz, erken
yaşlarda elde edilen yeteneklerin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği, ileriki yaşlarda kazanılanlara oranla daha kolay olmaktadır.
Bu nedenle, bilgi erişim, edinme ve kullanma konusunda olumlu davranış geliştirmede öncelikli hedef kitle çocuklardır. Bu
bağlamda, çocuk kütüphanelerinin yeri ve önemi yadsınamaz.
Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, 3-18 yaş çocuklarda internet kullanım oranı %71’dir. Bunlardan %86’sı evden,
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%65’i okuldan, %31’i başka birinin evinden, %14’ü kafelerden, %27’si ise bir yerden bir yere seyahat ederken internet
kullanmaktadır. İnterneti kütüphanelerden kullanma oranı ise %27’dir. İnterneti evlerinden kullananların %76’sı 15-18
yaş, %65’i 11-14 yaş, %54’ü 5-10 yaş, %39’u da 3-4 yaş aralığında internet kullanıcısı olduklarını ifade etmişlerdir.
Aynı araştırmaya göre, 2010-2015 arası evden kullanım oranı %58’den %61’e yükselirken, eğitim düzeyi yüksek olan
ailelerin çocuklarında interneti evden kullanma oranı daha yüksektir. Örneğin lisans ve lisansüstü eğitim görmüş ailelerin
çocuklarında bu oran %71’dir. Lise ve altı eğitim görmüş ailelerin çocuklarında evden internet kullanma oranları da her
geçen yıl artmaktadır. Bu oran 2010’da %29’ken, 2015’te %42’ye yükselmiştir. (McFarland, et al., 2018). Çocukların
bilgi tüketim ortamlarına ilişkin ailelerin tutumlarıyla ilgili ülkemizde yapılan bir çalışmada, ailelerin %37’sinin 6-10 yaş
arası çocukların odalarında bilgisayarların olması yönünde görüş bildirirken, aynı yaş aralığında bilgisayarın çocuk odasında
bulunabilirliğine onay veren ailelerin oranının %41, cep telefonuna sahip olmaları yönünde görüş bildiren ailelerin oranın da
%20 olduğu görülmüştür. Yine aynı yaş aralığında, evde iPad ya da tablet kullanmalarına onay veren ailelerin oranı %55,5,
2-5 yaş arası çocukların yemek yerken tablet kullanmalarına onay veren ailelerin oranı da %31’dir. Çocukların cep telefonu
sahibi olmalarına ilişkin 6-11 yaş aralığında onay veren ailelerin oranı %31,9, 12-17 yaş aralığında onay verenlerin oranı da
%65’tir. Çocukların kendi başlarına Facebook hesabı açabilmelerine 5-12 yaş aralığında izin veren ailelerin oranı%34, 13-17
yaş aralığında izin verenlerin oranı da %35’tir (Dinleyici ve başk., 2016).
Yukarıda verilen araştırmalar göstermektedir ki, teknoloji kullanımı çocukların yaşamlarının bir parçasıdır ve aileler de
bunu büyük ölçüde onaylamaktadır. Topluma düşen görev ise, çocukların teknolojiyi amacına uygun, etkin, doğru ve dürüst
kullanmaları, bu araçları bağımsız ve yaşam boyu öğrenmelerini destekleyici araçlar olarak görmeleri bilincini kazandırmaktır.
Bilgi erişimi ve kullanımına ilişkin erken yaşlarda kazanılan beceriler, sürdürülebilir ve kalıcı bir davranış biçimine dönüşmesinin
yanında, bilgi toplumunu gerektirdiği bilgiye dayalı üretken ve katılımcı bireyin oluşumuna da zemin hazırlayacaktır. İşte, var oluş
gerekçesi, misyonu, hedef kitlesi ve verdiği hizmetler düşünüldüğünde, çocuk kütüphaneleri bu hedefin gerçekleştirilmesinde
son derece önemli bir role sahiptir. Çünkü bilgi toplumu olmada geleceğin anahtarı olan çocuklara karşı ailenin, devletin ve
toplumun sorumlulukları vardır. Bunlar, çocukların işlevsel okuryazar ve medya okuryazarı olmaları, doğru ve uygun bilgiye
erişime, uygun olmayan ve aldatıcı bilgiyi ayırt edebilme, bilgiyi eleştirel olarak değerlendirebilme, etkin, yetkin ve evrensel
kurallara uygun biçimde kullanma becerileri ile bilgiye erişimde eşitliktir. Bu sorumluluk uluslararası sözleşmelerle de garanti
altına alınmıştır.
2004 yılında kabul edilen UNICEF Çocuk Haklarına Dair Sözleşme yaş, ırk, cinsiyet, din, dil, ulusal ve kültürel geçmiş, toplumsal
durum ya da kişisel beceri ve yeteneklere bakılmaksızın, çocukların bütün gizil güçlerinin gelişimi için bilgi, bilgi kaynakları
ve bilgi hizmetlerine eşit koşullarda, ücretsiz ve açık erişim hakkı olduğu vurgulanmıştır. Sözleşme’nin 28. maddesinde;
“Taraf devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler” denildikten sonra; “eğitim alanında, özellikle cehaletin ve okuma
yazma bilmemenin dünyadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve çağdaş eğitim yöntemlerine ve bilimsel ve teknik bilgilere
sahip olunmasını kolaylaştırmak amacıyla uluslararası işbirliğini güçlendirir ve teşvik ederler” açıklamasına yer verilmiştir.
Sözleşme’nin 17. maddesinde ise çocukların bilgi edinimi ve kullanımına ilişkin ilkelere yer verilmiştir:
•
Taraf devletler, kitle iletişim araçlarının önemini kabul ederek çocuğun; özellikle toplumsal, ruhsal ve ahlaki esenliği ile
bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini sağlarlar.
Bu amaçla taraf devletler:
a. Kitle iletişim araçlarını çocuk bakımından toplumsal ve kültürel yararı olan ve 29. maddenin (eğitim-öğretim) ruhuna
uygun bilgi ve belgeyi yaymak için teşvik ederler;
b. Çeşitli kültürel, ulusal ve uluslararası kaynaklardan gelen bu türde bilgi ve belgelerin üretimi, değişimi ve yayımı
amacıyla uluslararası işbirliğini teşvik ederler;
c. Çocuk kitaplarının üretimini ve yayılmasını teşvik ederler;
d. Kitle iletişim araçlarını azınlık grubu veya bir yerli ahaliye mensup çocukların dil gereksinimlerine özel önem
göstermeleri konusunda teşvik ederler;
e. 13. (düşünce özgürlüğü) ve 18. (çocuğun yetiştirilmesi) maddelerde yer alan kurallar göz önünde tutularak çocuğun
esenliğine zarar verebilecek bilgi ve belgelere karşı korunması için uygun yönlendirici ilkeler geliştirilmesini teşvik ederler
(UNICEF, 2004).
Ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği’nin Kütüphanelerin işlevine ilişkin 6. maddesinde:
•
Bireysel ve yaşam boyu öğrenme çabalarını destekler,
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•
Başta çocuklar olmak üzere, bölge halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığı yaratır ve güçlendirir,
•
Toplumun bilgi okuryazarlığı becerisi kazanmasını ve geliştirmesini sağlar,
•
Her düzeyde örgün ve yaygın eğitimi destekler,
•
Çocuk ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekler ve bu yönde fırsatlar sağlar
açıklamalarıyla kütüphanelerin temel işlevinin bilgi kullanım becerisi aracılığıyla nitelikli eğitime ve yaşam boyu öğrenme
becerisini kazandırmaya destek olduğu vurgulanmıştır (Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği, 2012).
Geleceğin bilgi toplumunun inşasının en önemli unsuru olan çocuklara, bilgi becerilerinin kazandırılmasının gerekliliği,
uluslararası ve ulusal pek çok rapor ve yasal dokümanda önemle vurgulanan bir konudur. Bu konuda Uluslararası
Kütüphane Dernekleri Federasyonu (IFLA) da 2003 yılında yayınladığı Çocuklara Kütüphane Hizmetleri Rehberi’nde özellikle
vurgu yapmıştır. Rehberde, çocuk kütüphanelerinin bu konudaki önemi ve sorumluluğu şöyle ifade edilmiştir: “Çocuklar
için kütüphane hizmetleri hiçbir dönemde bu kadar önemli olmamıştır. Bilgiye erişimin yanı sıra yaşam boyu öğrenme ve
okuryazarlık becerileri de toplumların önceliği durumundadır. İşlevsel bir çocuk kütüphanesi çocuklara yaşam boyu öğrenme
ve okuryazarlık becerileri kazandırarak, onların topluma katılımlarını ve katkıda bulunmalarını destekler. Bu amaçla, çocuk
kütüphaneleri değişen toplumsal koşullara uygun olarak çocukların bilgi, kültür, öğrenme ve eğlence gereksinimlerini karşılayıcı
hizmetler verir. Kütüphane kullanım alışkanlığını kazandırma için aktiviteler gerçekleştirir” (IFLA, 2003).
2018 yılında güncellenen IFLA Rehberinde çocuk kütüphanelerinin misyonu; “çocukların yaşlarına ve yeteneklerine uygun
bilgiye erişmelerini ve elde etmelerini sağlamak adına, çocuklarla birlikte ailelerine, bakıcılarına ve yakınlarına yönelik
programlar sunarak bilgi, öğrenme ve kültür merkezi olarak hizmet etmektir” biçiminde ifade edilmiştir. Çocuk için 0-18
yaş aralığının belirlendiği Rehberde, hizmetlerde hedef kitlenin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle ebeveynler,
bakıcılar, yakın aile bireyleri, gelişim/fiziksel engeli bulunan çocuklar ile eğitmen ve öğretmenler olduğu belirtilmiştir. Rehberde
çocuk kütüphanelerinin hizmetlerine ilişkin genel çerçeve de şöyle çizilmiştir:
•
Kütüphanenin temel ilkesi olan her bireyin bilgi erişimi, okuryazarlık, kültürel gelişim, yaşam boyu öğrenme ve boş
zamanlarını yaratıcı değerlendirme hakkını kolaylaştırır
•
Çocuklara uygun kaynaklar ve ortamlar ile bilgiye erişimlerini sağlar,
•
Çocukların dijital ortam bilgi okuryazarlığı becerilerinin gelişmesine yardım eder
•
Okuryazarlık ve okuma alışkanlığına yönelik eğitici ve eğlendirici programlar verir
•
Çocuklar, ebeveynleri ve bakıcıları için değişik aktiviteler sunar
•
Çocuk haklarının gözetilmesinden ve olumlu gelişimleri için koşulların oluşturulmasından doğrudan sorumludur.
•
Çocukların yetkin ve kendine güvenen bireyler ve vatandaşlar olmalarını teşvik eder
•
Toplumsal dayanışmayı artırma adına varsıl ve yoksul çocukları ve aileleri bir araya getiren etkinlikler düzenler. (IFLA,
2018).
5. Sonuç ve Değerlendirme
Günümüzde değişim ve dönüşümün ana aktörü, sektör ve toplumsal katman ayırımı olmaksızın bilgi üretimi, kullanımı
ve paylaşımıdır. Bilgiye ilişkin bu işlemlerin önce bireysel ve toplumsal, sonrasında da ulusal düzeyde kalkınma ve refaha
dönüşmesinde, bilgiyi etkin ve yetkin kullanımının davranış biçimine dönüşmüş olmasıyla yakından ilişkilidir. Bunun için
de, bireylere erken yaşlardan itibaren bu becerilerin kazandırılmasının temelleri atılmalıdır. Bireylere bu becerilerin
kazandırılmasında eğitim-öğretim ve kültür kurumlarına önemli roller ve sorumluluklar düşmektedir. Becerilerin erken yaşlarda
kazandırılmasında, geçmişten günümüze uygun ortam ve kaynaklarla bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazandırma amacıyla
hizmet eden çocuk kütüphanelerinin rolü önemlidir. Çocuk kütüphaneleri, bireyin okuryazarlık, bilgi erişimi ve kullanımı, yaşam
boyu öğrenme ve boş zamanlarını verimli değerlendirme hakkını kolaylaştırıcı demokratik ve açık kuruluşlardır. Ekonomik,
kültürel ve sosyal yönden her düzeyde çocuk, ebeveynleri ve bakıcıları için öğrenme becerileri yanında sosyalleşme ortamı
sunar. Açık, demokratik ve kolay erişilebilir özellikleriyle çocuk kütüphaneleri, kapsayıcı bir bilgi toplumunun inşasında önemli
role sahiptir. Bu rolü hakkıyla yerine getirebilmelerinde işlevsel çocuk kütüphanelerinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması
gerekmektedir.
Çalışmada bilgi becerileri, bilgi toplumu ve çocuk kütüphaneleri ilişkisi literatüre dayalı olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Bilgi toplumunda, bilgi beceriyle donatılmış ve ilerleyen yaşlarda bu becerileri davranış biçimine dönüştürmüş olan bireyler için
çocuk kütüphanelerinin önemi üzerinde durulmuştur. Çocuk kütüphanelerinin bilgi becerilerinin kazandırılmasında yapmaları
gerekenlere yönelik genel ve özel öneriler ise şöyle özetlenebilir:
•

Kütüphaneler, her türden kullanıcı için yaşamın merkezinde yer almalıdır.
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•
Çocuklara erken yaşta bilgi temelli öğrenme becerilerini kazandırmada, halk, çocuk ve okul kütüphanelerinin önemli
rolü vardır. Kütüphaneler hizmet planlamasında bu düşünceyle hareket etmelidir.
•
Bilgi okuryazarlığı öğretiminin örgün öğretimin bir parçası olarak uygulanması ve kütüphanelerin de bu uygulamanın
vazgeçilmez unsuru olduğu ulusal politika olarak benimsenmelidir.
•
Halk ve çocuk kütüphaneleri, ebeveynler ve öğretmenlerle işbirliği içinde planlı ve sürekli bilgi okuryazarlığı programları
yürütmelidir.
•
Bilgi okuryazarlığı programlarının içeriği, “çocuk için” ve “çocuğa uygun” olarak hazırlanmalıdır. Bu, ilgililerle işbirliği
yapma yanında kütüphaneciler için ek beceriler anlamına gelmektedir.
•
Kütüphaneler, çocuklara yönelik bilgi okuryazarlığı programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında çocuk gelişimciler,
pedagoglar, öğretmenler ve teknoloji uzmanlarıyla işbirliği içinde olmalıdır.
•
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri, çocuk kütüphaneleri ve kütüphaneciliği ile ilgili derslerin sayısını artırmalı, ilgili
bölümlerle işbirliği içinde olmalıdır.
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Öz
Çocuk kütüphaneleri çocukların kitaplarla buluşması ve bilgiye erişmesi için önemli mekânlardır. Çocuklar için kütüphane
hizmetinin genel amacı ise çocukların yazı ve resimleri tanımaya başladıkları ilk günden itibaren zevk alabilecekleri kitapları
temin etmek, onlara okuyabilecekleri kitapları seçme özgürlüğü vermek ve her yönüyle çocuklara rehberlik etmektir. Çocuk(lar)
için mekân(lar) tasarlanırken çocukların fiziksel, bilişsel, zihinsel gelişimine uygun ve onları her yönden destekleyecek şekilde
olmalıdır. Mekânların tasarımında kullanıcı-mekân ilişkisi tasarımın odak noktasını oluşturmaktadır. Çünkü kullanıcının özellikleri
mekânın tasarımını her yönüyle etkilemektedir. Çocuklar için mekân tasarımı söz konusu olduğunda ise tasarımcıya daha
büyük bir sorumluluk verilmektedir. Çünkü çocukların bulundukları mekânı algılaması, keşfetmesi, benimsemesi ve aidiyet
hissedip mekânda daha kaliteli ve daha fazla zaman geçirmesi açısından büyük öneme sahiptir. Çocuk kütüphaneleri ile ilgili
yapılan akademik çalışmalar incelendiğinde çoğunlukla Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi alanında yapılan çalışmalar
görülmektedir. Çocuk kütüphaneleri mimarisi ve iç mekân tasarımı alanında yapılan akademik çalışmaların az olduğu, fakat
son yıllarda çocuk odaklı mekân tasarımı ve çocuk kütüphaneleri ile ilgili çalışmaların artmaya başladığı görülmektedir. Bu
çalışmanın amacı “çocuk-kütüphane-mekân” ilişkisini Mimarlık disiplini çerçevesinde inceleyerek örnekler üzerinden tarihsel
ve kavramsal bir çalışma yapmaktır. Çocuk kütüphaneleri mimarisi ve mekân özellikleriyle ilgili yapılan çalışmalar incelenecek
olursa; Lionel McColvin tarafından yazılan UNESCO tarafından yayımlanan “Çocuk Kütüphaneleri” (Public Library Services
for Children) kitabının beşinci bölümünde çocuk kütüphanesinin çevresel ve mekânsal özellikleri anlatılmıştır. McColvin,
çocuk kütüphanelerinin mekânsal olarak konumlanması ve olması gereken çevre özellikleri, iç mekânların birbirleri ile ilişkisi,
çocuk kütüphanesi bölümünün tanzim edilmesi, süsleme özellikleri, raflar, tefriş ve döşeme, ışıklandırma ve ısıtma, m2 olarak
mekânsal ihtiyarlarının, çocukların mekânsal olarak kütüphaneye erişiminde mekânsal kullanımı ve ihtiyaçları ile ilgili detayları
aktarmıştır. Ayrıca IFLA/UNESCO Halk Kütüphaneleri Bildirgesi; Halk Kütüphanesi Hizmeti: IFLA/UNESCO İlkeleri ve Genç
Yetişkinler için Kütüphane Hizmetleri Rehberi, Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Kütüphane Hizmetleri Rehberi ve Çocuklar
ve Genç Yetişkinler için Kütüphane Hizmetleri Rehberinde “mekân” bölümünde tasarım yapılırken dikkat edilecek hususlara
değinilmiştir. Gelecekte yapılan çocuk kütüphane tasarımlarına yön verebilmek için tarihsel süreçte çocuk kütüphanelerinin
tasarımının nasıl değişip geliştiğini anlamak tasarımcılar ve araştırmacılar için fikir verecektir. Bu konuda ise, 2009 yılında
yapılan “IFLA Dünya Kongresi’nde sunulan ve 2012 yılında IFLA tarafından yayınlanan çalışmada “Çocuklar için kütüphane
mekânı tasarlamak” (Designing library space for children) çalışmasında etraflıca ele alınmıştır. Çocuk kütüphaneleri
tasarımının tarihsel süreci Alistair Black ve Carolynn Rankin’in (The history of children’s library design: Continuities and
discontinuities) sunumunda aktarılmıştır. Black ve Rankin sosyal, ekonomik, politik ve kültürel gelişmeler kütüphane mimarisi
ve tasarımlarını etkilediğini aktarmıştır. Black ve Rankin, 20. yüzyılda çocuk kütüphanelerinin mekânsal tasarımını tarihsel
süreçte dört başlık altında incelenmiştir. Bunlar;
1)
20.yy ilk çeyreğinde: Okullar (School),
2)
20.yy ikinci çeyreğinde: Ev ve oyun (Home and constructive play),
3)
20.yy üçüncü çeyreğinde: Açık plan ve modern ofis (Open plan and modern office),
4)
20.yy son çeyreğinde ise: Konfor alanları ve oyun alanları (Comfort zone and playground) olarak ele almışlardır.
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21.yy da ise çocuk kütüphaneleri mekânsal tasarım sürecine yeni kavramlar ve katmanlar eklenmiştir.”Designing Libraries
in 21. Century” yayınında öne çıkan kavramlar; Erişilebilirlik ve kapsayıcılık, aktif öğrenme merkezi, görünülebilirlik
ve bağlanabilirlik, esneklik be uyarlanabilirliktir. Ayrıca 21. yüzyılında ise bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin (bilişim
teknolojilerinin) gelişmesiyle beraber bilginin hareketli ve hızlı yayıldığı bilgi toplumunda, kullanıcı-çocuk özellikleri ve çocuk
kütüphanelerin işlevleri değişmeye başlamıştır. Bu değişimlerin kütüphane mekânların yansıması ve 21.yy çocuk kütüphanesi
mekânlarının ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden ele alınması gerekmektedir. 21.yy da kütüphaneler; sadece okuma ve çalışma
mekânları olmanın ötesinde; yeni tasarımlar ve esnek mekânları ile bilginin saklandığı, bilgisayar odaları ile çeşitli öğrenme
modellerinin desteklendiği, sergi, etkinlik ve toplantı olanaklarına ev sahipliği yapan sosyal etkileşim mekânları olarak
kullanılmalıdır. Burada hedeflenen öğrenme biçimlerindeki değişimin çalışma mekânlarına yansıması ve kullanıcı-çocuğun
ihtiyaçlarını ön planda tutarak tasarlanmasıdır. Tasarlanan mekânlar kullanıcıların çalışmalarını pozitif yönde destekleyecek
nitelikte olması gerekmektedir. Çalışma kapsamında, çocuk-mekân ilişkileri, tarihsel süreçte çocuk kütüphaneleri tasarımı,
20.yy ve 21.yy çocuk kütüphanesi tasarımındaki kavramlar ve değişimler incelenmiştir. Bu bağlamda da konu ile ilgili farklı
disiplinlerde yapılmış yayınlar, çalışmalar ve tanımlamalar incelenerek literatür araştırması yapılmıştır. Çalışmanın Mimarlık
disiplini kapsamında çocuk kütüphaneleri tasarım, mimarisi ve iç mekân konusunda kavramsal bir çerçeve oluşturulması
amaçlanmıştır. Çalışma sonunda ele alınan kavramlar ve örnekler üzerinden analizler yapılacaktır.
Abstract
The children’s libraries are important spaces where provide the children with an opportunity to acquire reading habit and
access to information. General aim of the library service for children is to provide books in which the children can enjoy
since the first day they began to recognize letters and pictures, give them freedom to choose books they can read, and
guide them in all respects. The space(s) designed for children should be suitable and supportive for their physical, cognitive
and mental development. In the design process, the relationship between the user and the space constitutes the essential
point of the design as the user’s preferences affect the design of space in every aspect. The designer has a greater
responsibility for design of the space to be prepared for children, and role of the designer is highly important in order
that the children can perceive, discover and spend more quality time in the space by feeling the sense of belonging. When
the academic studies on the children’s libraries are examined, it has been seen that there are many studies conducted
especially in the fields of Librarianship and Information and Document Management. Moreover, it has been found that
the studies made on the child-centered space design and the children’s libraries have begun to increase in the recent
years though the number of academic studies made on architecture and interior design of the children’s libraries is low.
The purpose of this study is to examine the relationship of “child-library-space” within the discipline of Architecture and
conduct a historical and conceptual study through the relevant examples. If the studies conducted on architectural and
spatial properties of the children’s libraries are examined, it has been seen that the environmental and spatial properties
of the children’s libraries are defined in the fifth section of Public Library Services for Children written by Lionel McColvin
and published by UNESCO. McColvin explains the details on the children’s needs and the spatial usage to access the
libraries such as positioning of the children’s libraries spatially, necessary environmental properties, relationship of the
interior spaces with each other, arrangement of the children’s libraries, decorative properties, shelves, furniture, lighting,
heating, and spatial needs based on the square meter calculation. Moreover, the points to be taken into account while
designing a “space” are mentioned in the IFLA/UNESCO Public Library Manifesto; the Public Library Service: IFLA/UNESCO
Guidelines for Development and Library Services for Young Adults, the Guidelines on Library Services for Babies and Young
Children, and the Guidelines on Library Services for Children and Young Adults. Understanding how the design of children’s
libraries has changed and developed throughout history will give the designers and the researchers an idea in order to
be able to direct the designs of children’s libraries in the future. The relevant issue has been discussed in the study
called Designing Library Space for Children presented at the “IFLA World Congress” in 2009 and published by the IFLA
in 2012. The historical process of designing the children’s libraries has been mentioned in the study called The History
of Children’s Library Design: Continuities and Discontinuities conducted by Alistair Black and Carolynn Rankin. Black and
Rankin emphasize that social, economical, political and cultural developments affect the library architecture and design.
By Black and Rankin, the spatial design of the children’s libraries in the 20th century has been examined historically under
four titles, as follows:
1)
In the first quarter of the 20th century: Schools,
2)
In the second quarter of the 20th century: Home and Constructive Play,
3)
In the third quarter of the 20th century: Open Plan and Modern Office,
4)
In the last quarter of the 20th century: Comfort Zone and Playground.
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On the other hand, it has been seen that there are new concepts and layers for the spatial design process of the children’s
libraries in the 21st century. The relevant concepts defined in the study called Designing Libraries in the 21st Century are
Accessibility and Inclusivity, Active Learning Center, Visibility and Connectivity, Flexibility and Adaptability. Moreover, the
profile of user and child and the functions of the children’s libraries have begun to change in the knowledge-based society in
which information has rapidly spread through the development of computer and communication technologies (information
technologies) in the 21st century. However, these changes should be reconsidered in accordance with their reflection
on the libraries and the needs of the children’s libraries in the 21st century. In the 21st century, the libraries should be
used not only as reading and study spaces but also as social interaction spaces where information is stored through new
designs and comfortable spaces, various learning models are supported by computer rooms, and exhibitions, events and
meetings are organized. Therefore, it is aimed to reflect the change in the learning styles on the study spaces and design
these spaces by giving particular importance to the needs of user and child. In accordance with this purpose, the spaces
should be designed to affect the users’ studies positively. This study examines the relationship between the children and
the spaces, the design of the children’s libraries in the historical process, and the concepts and the changes in design
of the children’s libraries in the 20th century and the 21st century. Within this context, a literature study has been
conducted by examining the relevant publications, studies and definitions on various disciplines. Within the scope of the
architecture discipline, it has been aimed to create a conceptual framework on the design, architecture and interior space
of the children’s libraries. At the end of the study, analyses will be made through the relevant concepts and examples.
Anahtar Kelimeler: Çocuk kütüphaneleri; Çocuk; Mekân; Tasarım; Mimari
Keywords: Children’s Libraries; Child; Space; Design; Architecture
1.Çocuk (lar) ve Mekân (lar)
Çocuk veya çocukluk dönemi ile ilgili yapılan araştırmalar çocuk kavramını farklı açılardan ele almıştır. Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Sözleşmesinde çocuk, “daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk
sayılır” şeklinde tanımlanmaktadır (UNİCEF, 2004; Şirin, 2011). Yaşamın doğuştan ergenliğe kadar süren dönemini yaşayan
varlık olarak (Akarslan, 1998) veya anne karnında ya da bebeklik çağı ile ergenlik çağı arasındaki gelişme döneminde olan
insan yavrusu olarak tanımlanmıştır (Püsküllüoğlu,1994). Türk Dil Kurumu ise küçük yaştaki kız ya da erkek olarak tanımladığı
çocuk kavramı genel anlamda insan yavrusu olarak da tanımlanmaktadır (Karadağ, 2013; www.tdk.gov.tr).
Çocuk ve mekân ilişkileri konusunda yapılan araştırmalarda çocuğun fiziksel, bilişsel ve toplumsal gelişim evrelerine uygun
tasarımların yapılması gerektiğinin üzerinde durulmuştur (Gür, 2002). Çocuk Mekânları kitabına (2002) göre çocuk
mekânlarının tasarımında dikkate alınması gereken etkenlere ve çocuğun dönemsel özelliklerine göre mekânları sınıflandırarak
bu mekânların tasarım ilkeleri üzerinde durulmaktadır. Çocukların yaşadıkları mekânlar ilk yaşam alanları olan konut, konut
çevresi, sokak, çocuk oyun alanı, okul veya kamusal-yarı kamusal mekânlar (kütüphaneler) olarak sınıflandırılmıştır (Gür &
Zorlu, 2002). Çocuğun fiziksel, bilişsel ve toplumsal evrelerine bağlı olarak çocuğun çevre gereksinimlerinin betimlenmesi;
çocuğun çevresi ile etkileşimlerinin türleri ve bunlara bağlı olarak beklentileri araştırmalara dayalı olarak incelenmiştir. Gür
(2002)’ün çalışmasında çocuk mekânları sınıflandırılmıştır. Çocuk kitaplıklarının (kütüphanelerin) çoğunlukla yetişkinlerin
kullandığı kitaplıkların bir bölümü olarak kullanıldığı, böylece çocuk, ailesi ve zamanını geçirdiği yetişkine paralel olarak vakit
geçirebileceğinden bahsetmiştir. Ayrıca incelenen diğer çocuk kütüphanelerinden yola çıkarak ideal çocuk kitaplığı erişim
grafikleri oluşturmuştur.
Tablo 3: Çocuk Kütüphanesi ideal erişim grafiğindeki mekânlar (Gür,2002) çalışmasına tablolaştırılmıştır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rüzarlık
Lobi/danışma
Sergi
Yetişkin kitaplığına giriş
Ödünç alma
Periyodik bölüm
Çocuk kitaplığı

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Özel kitaplar
Yönetim
Personel
Teknik birimler
Güvenlik
Kafe veya yemek alanı
Park alanı
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8. Danışma/ Ödünç alma
9. Serbest okuma
10. Raf bölümü

18.
H.
M.
W.

Servis girişi
Holler ve koridorlar
Merdiven ve Asansörler
Tuvalet ve Lavabolar

Çocukta mekân kavramının gelişimini inceleyen Piaget’in çocuklarla ilgili çalışmaları dikkat çekmektedir. Piaget projektif,
topolojik ve metrik olarak çocukların mekânlarla ilişkisini sınıflandırmıştır. Siagel ve Piaget, çocukta çevresel bilişimin
oluşununda bir sistem olduğunu söylemektedir. Bu sisteme göre çocuk, mekândaki işaretlere göre önce kendi konumunu
belirlemekte bir sonraki aşamada ise işaretler arası bağlantıları kurmaktadır. Son aşamada ise bu bağlantıları tamamen
bütünleştirmektedir (Altman, Chemers, 1980). Yani çocuk zamanını geçirdiği mekânlar hakkında bazı bilgiler edinir, algılar ve
ilişki kurar. Piaget’in çocukta mekânsal kavramlarının nasıl geliştiği ile ilgili:
1. Çocukta mekânsal temsil, kendi eylemlerinin koordinasyonu ve içselleştirmesi sonucu oluşmakta, çocuğun eylemleri çevre
ile etkileşerek, önce devinimsel hareketlere, daha sonraları içselleştirilmiş eyleme ve sonunda işlemsel eyleme dönüşmektedir.
Bu nedenle çocuk mekân hakkında bilgisini algısı sonucu değil, eylemleri sonucu edinmekte olduğu söylemektedir.
2. Mekânsal kavramlar, yalnızca algı düzeyinde değil, zihinsel alanda evrimleşme ile kazanılmaktadır. Çocukta mekân kavramı
sırası ile önce topolojik mekâna, ardından projektif mekâna ve son olarak da metrik mekâna dair ilişkiler, zihinsel gelişime
paralel olarak mantıksal bir gelişim izlemektedir (Akarsu, 1984, akt. Koç, 2012).
Çevre psikolojisi araştırmalarıda çocukluk döneminde bireyle mekân arasında kurulan bağ, çocuk yetişkin olduğunda da devam
ettiğinden bahsedilmiştir (Carson, 1965; Rowles, 1983; Proshansky & Fabian, 1987; Chawla, 1992; Day & Midbjer, 2007;
Green and White, 2007; Kudryavtsev ve diğ. 2012); akt. Alpan, 2015). Bu çalışmadan yola çıkarak erken yaşta çocuk
kütüphanesi kullanarak oluşturulan bağın yetişkinlik sürecindede devam eden kütüphane kullanıcı olacağı öngörülmektedir.
2.Kütüphane Yapılarının Mekânsal Tasarımı
2.1.Kütüphane Yapısının Mekânları ve Mekânsal Tasarımı
Kütüphane yapılarının tasarımı Neufert (2000)’e göre: “Dünya literatürünün en önemli ve en belirgin kısmı kütüphanelerde
vücut bulmuştur. Kütüphanelerin inşası, toplumun en büyük mimari üslubunu oluşturmuştur” şeklinde yeralmaktadır.
Kütüphane bina tasarımlarında ihtiyaç programı belirlenirken, kütüphane hizmetlerinin, hedefleri, felsefesi, politikaları,
organizasyonu ve hizmetler arası ilişkileri belirtilmelidir. Birbirleriyle ilişkili birimler kullanım kolaylığı açısından bir arada yer
almalıdır (Metcalf, 1986). Kütüphanelerinin yönetimsel, teknik ve kullanıcı hizmetleri olarak tanımlanan işlevleri toplumsal
bağlamda 4 temel etkinliğe yöneliktir. Bunlar; eğitim, bilgi, kültür ve bos zamanlarını değerlendirme alanlarıdır. Kütüphanelerin
sunduğu hizmetleri ise üç başlık altında incelmek mümkündür:
• Kullanıcı Hizmetleri
• Teknik Hizmetler
• İdari Hizmetler
Mekân oraganizasyonu ve mekânsal tasarımda bu hizmetlerarası ilişkiler iyi çözlülmeli ve tasarıma yansıtılmalıdır. Kütüphane
mekânsal organizasyonu iyi tasarlayabilmek için öncelikle kütüphane binasının yapımı planlanırken belirlenmesi gereken
konular IFLA UNESCO’nun belirlediği hususlar şunlardır;
• Kütüphanenin işlevi
• Kütüphanenin boyutu
• Tahsis edilecek alan
• Tasarım Öğeleri
• Erişilen Raflar
• Yer, yön ve Uyarı levhaları
• Kütüphane çevresi
• Elektronik aletler
• Güvenlik
• Otopark
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Kütüphanenin, işlevlerini yerine getirebilmesi için öncelikle bir binanın iç mekânında iyi faaliyet göstermesi gerekmektedir. Bir
kütüphane binası, çalışanların, kullanıcıların ve kütüphane koleksiyonunun dış şartlardan korunması için yapılmaktadır. Ancak
bina, iç mimari tasarımının bileşenleri ışığında işlevsel olmalı, kullanıcılarda ve içinde çalışanlarda görsel bir etki bırakmalı, yani
estetik görünmelidir. Kullanılan renkler, bina malzemesi ile donatı elemanları birbiriyle uyumlu, kullanım ergonomik olmalıdır.
Ayrıca ortamda mekân kurgusu ve mekân bütünlüğü bulunmalıdır. Bir kütüphane binasının iç mekânı tasarlanırken, kütüphane
kullanıcılarının ve binanın yapılacağı yörenin genel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Kütüphane iç mekânında kitap
bölümü hariç kullanılacak diğer önemli mekânlar;
•
•
•
•
•
•
•
•

Giriş-çıkış (Kütüphanenin girişinde ödünç verme, danışma ve güvenlik masaları bulunabilmektedir).
Toplantı ve konferans odaları
Sergi ve gösterim alanları
Tuvaletler ve lavabolar
Personel için tuvaletler
Banyolar ve mutfaklar
Isınma, havalandırma, tamir malzemeleri vb. için mekânlar ve temizlik malzemeleri için mekânlar
Otopark

Şekil 1. / Figure 1. Kütüphane İşlev Şeması (NEUFERT Yapı Tasarımı, 2000)
Kütüphane için mekân gereksinimleri farklı kaynaklarda incelendiğinde Time-Saver Standards for Building Types (2001)
kitabında; kitaplar, okuyucular, çalışanlar, grup çalışmaları, mekanik aksam olarak ele alındığı görülmektedir. Ayrıca
merdivenler, asansörler, tuvalet gibi yardımcı mekânlar yer almaktadır. Bu mekânlar, kütüphane hizmet programı ve kullanıcı
ihtiyacına göre çeşitlilik göstermektedir. Whole Building Design Guide (2013)’a göre kütüphanelerinde temel mekân tipleri;
koleksiyon alanı, elektronik çalışma alanı, multimedya çalışma alanı, televizyon odaları ve dinleme odaları, kullanıcı oturma
alanı, personel çalışma alanı, toplantı alanı, dinleme salonu veya büyük konferans salonları, özel kullanım alanları ve tesisat
alanlarıdır. Van Note Chris (2006) ise kütüphane binalarında mekânsal organizasyon tasarımında dikkat edilmesi gereken
noktalar; esneklik, konfor, sensör kullanımı, teknoloji kullanımı, merkezileşme. Gee (2006)’e göre ise, ayarlanabilir mekân,
davetkâr, kullanıcının sahiplenebilmesi, mobilya yerleşimine, teknoloji ve farklı aktivitelere göre mekânın odak noktasının
değişmesi, enerji olanaklarının sağlanmasıdır. Van Note Chris’e göre öğrenme merkezli bir tasarımda tüm mekânlar işbirlikçi
öğrenmeyi destekleyen, yaşanılan-öğrenilen mekânlar olarak ele alınmalıdır.
IFLA (2001)’nın kabul ettigi genel mekân ölçüleri ise söyledir;
• 100.000 altındaki nüfus için her 1000 kisi için 56 m² lik alan olmalıdır.
• Her m²’ye 110 cilt kitap türü materyal bulunmalıdır.
• Her 1000 nüfus için 5 kullanıcı alanı ve her kullanıcıya 2.8 m² lik alan olmalıdır.
• Her 2000 nüfus için 1 personel ve her personel için 16.3 m² lik alan olmalıdır.
• Kütüphane dışı faaliyetler için binanın % 20’si kadar alan olmalıdır.
• En küçük halk kütüphanesi alanı ise toplam 370 m² alan olmalıdır.
• Şube kütüphaneleri için minimum 230 m² alan olmalıdır.
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• Neufert (2000)’e göre ulaşım yolları, kullanıcı, personel ve raf alanlarının kesişimi önemlidir. Çapraz katlar oluşturularak
geçişler mümkün olduğunca merdivenlerle sağlanmalıdır. Geleneksel kütüphanelerde sorgulama, ödünç verme birimi ve
sergi salonları gibi mekânlar giriş holüne yakın yerde konumlandırılırlar. Genel okuma salonları merkezi bir konumda yer
alırken, nadir eserler ve özel koleksiyonlar daha korunaklı kısımlara yerleştirilirler. Neufert (2000)’de kütüphane çalışma
masaları, kitaplık, raflar ve çalışma alanlarında minimum ölçüler çizimlerle detaylı belirtilmiştir. Çizimler görüldüğü gibi;
• Tek masalı çalışma alanlarında masanın ölçüsünün 1 m olası ve arkasındaki masasın 95 cm den sonra yerleştirilmesi
gerektiği görülmektedir (Şekil 2).
• Masalar arasındaki en az mesafenin 60 cm olması (Şekil 2).
• 4 kişilik okuma kısmının 14.1 m2 olduğu (Şekil 2).
• Tek kişilik çalışma kabinlerinin 1 m lik genişliği ve 75 cm sandalye hareket alanı olması gerektiği (Şekil 3).
• Okuma kısmında iki sandalye ile çalışma kısmında min geçme mesafesinin 150 cm olması tek kişi ise 135 cm e kadar
uygun olabildiği (Şekil 3).
• Oturan ve ayakta duran arasıda kitap nakli olan yerlerde 170-190 cm (Şekil 3).
• Raflar arasındaki enaz mesafelerin en dar geçitte 130 cm, ulaşım yolunda 150 cm, standart genişliğin 230 cm ve raf
yük. 180 cm olabileceği gösterilmiştir (Şekil 5).
• Kütüphane Çalışma Alanında Yetişkinler için 5 Raflı 180 cm, Öğrenciler için 4 Raflı 170 cm ve Çocuklar için Raf Yüksekliği
4 Raflı 120 cm olduğu belirtilmiştir (Şekil 5-6).

Şekil 2. / Figure 2. Kütüphane Çalışma Alanı ölçüleri (NEUFERT Yapı Tasarımı, 2000)

Şekil 3. / Figure 3. Kütüphane Çalışma Alanı ölçüleri (NEUFERT Yapı Tasarımı, 2000)

Şekil 4. / Figure 4. Kütüphane Çalışma Alanında En az Mesafe Ölçüleri (NEUFERT Yapı Tasarımı, 2000)
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Şekil 5. / Figure 5. Kütüphane Çalışma Alanında Yetişkinler, Öğrenciler ve Çocuklar için Raf Yüksekliği (NEUFERT Yapı Tasarımı,
2000)
3.Çocuk Kütüphanelerinin Mekânsal Tasarımı
3.1.Çocuk Kütüphanesinin Amaçları
Çocuk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı Halk Kütüphaneleri
Yönetmeliği’nde (2012) “İl veya ilçe halk kütüphanesine bağlı olarak on dört yaşına kadar olan çocuklara ayrı bir binada
hizmet veren kütüphanedir.” şekinde tanımlanmaktadır. Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği (1982), “16 yaşına kadar
olan çocukların fikir ve ruh gelişimini sağlamak, kendi işlekleri ile bilgilerini geliştirmek, onları içinde bulundukları milli varlığa
türlü yönlerden daha yararlı bir hale getirmek amacıyla halk kütüphanelerinde çocuk bölümleri kurulur. Gerekli hallerde, halk
kütüphanesine bağlı olarak ayrı binalarda çocuk kütüphanesi açılır. Tek salondan ibaret olan halk kütüphanelerinde çocuk
kitapları için bir köşe ayrılır” biçiminde tanımlanmıştır.
IFLA/UNESCO’un Halk Kütüphanesi Hizmetleri: Gelişim için İlkeler (2001) adlı yayınında halk kütüphanelerinin çocuklara
verdiği hizmetler “Halk kütüphaneleri geniş bir dizi materyal ve etkinlik sağlayarak çocuklara okuma zevkini, bilgiyi ve hayal
gücü ürünlerini keşfetme heyecanını deneyimleme fırsatı sağlar. Çocuklara ve ebeveynlere bir kütüphaneden en iyi nasıl
yararlanacakları ve basılı ve elektronik kaynakları kullanma becerilerini nasıl geliştirecekleri öğretilmelidir” şeklinde yer
almaktadır. Kısaca, çocuk kütüphanesini tanımlarken, ağırlıkla çocuklara yönelik olması, onların okuma zevklerini, bilgiye
erişme ve dil becerilerini geliştirme ve hayal güçlerini zenginleştirme, ücretsiz hizmet verme ve kullanıcıları arasında ayrım
yapmama gibi unsur ve ilkelerin göz önüne alınması gerekmektedir.
Çocuk Kütüphanesinin amaçları, “Küçük yaştan başlayarak çocuklarda okuma alışkanlığı yaratma ve bunu güçlendirmek,
çocuk ve gençlerin imgelem ve yaratıcılığını teşvik etmek, tüm yaş grupları için edebi etkinlik ve programları destekleme
ve bunlara katılma ve gerekirse bu tür etkinlikleri başlatmak” (IFLA/UNESCO, 1994). Ayrıca “Her çocuğun hakkı olan;
bilgi, işlevsel, görsel, dijital ve medya okuryazarlığı, kültürel gelişim, okuma gelişimi, yaşam boyu öğrenme, boş zamanlar
için yaratıcı programlara erişimi kolaylaştırmak, çocukların açık erişimli tüm kaynaklara ve ortamlara erişimini sağlamaktır.
Ayrıca çocuklar, ebeveynler ve bakıcılar için çeşitli etkinlikler sunmak; ailelerin toplum içine girişini kolaylaştırmak; çocukları
güçlendirmek ve çocukların özgürlüğünü ve güvenliğini savunmak; çocukları kendine güvenen ve yeterli bireyler olmaya
teşvik etmek; barışçıl bir dünya için çabalamak” (IFLA, 2003). Son olarak IFLA’nın (2007) Bebekler ve Küçük Çocuklar için
Kütüphane Hizmetleri Rehberi’nde amaçlar daha kapsamlı biçimde ele alınmıştır.
Blanshard (1997) da çocuk kütüphanelerinin amaçlarını: uygun olan malzemeyi sağlayarak okuma becerisini geliştirmek;
zevk ve eğlenme için okumayı teşvik etmek; kütüphaneye gitmeyi teşvik etme ve genel hizmet hedeflerini yansıtma amacı
duygusu ile etkinlik geliştirmek olarak tanımlamıştır. Ayrıca çocukların ödevlerini ve boş zaman gereksinimlerini desteklemek
için yeterli kaynak sağlamak; yazılım, CD-ROM’lar ve İnternet gibi teknolojiye erişim sağlamak; çocuklara istediklerini bulma
fırsatı sunmak için dinleme ve sorgulama becerileri konusunda personeli eğitmek; bilgiyi işleme becerilerini geliştirmek;
öğrenme amacıyla kütüphaneyi yaşam boyu kullanmayı teşvik etmek” olarak sıralamıştır.
3.2.Çocuk Kütüphanelerinin Mimarisi ve Mekânsal Tasarımı
Çocuk kütüphaneleri ile ilgili yapılan akademik çalışmalar incelendiğinde çoğunlukla Bilgi ve Belge Yönetimi ve Kütüphanecilik
alanında çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Çocuk kütüphaneleri mimarisi ve iç mekân tasarımı alanında yapılan akademik
çalışmaların az olduğu ve son yıllarda çocuk odaklı mekân tasarımı ve çocuk kütüphaneleri ile ilgili çalışmalar artmaya
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başladığı görülmektedir. Kütüphane mekân tasarımı ve çocuk kütüphaneleri ile ilgili yapılan araştırmalar son yıllarda artığı
görülmektedir ; (Edwards, 2009; Ellsworth, 1973; Metcalf, 1986; Miller, 2010; Roth, 2011; Worpole, 2013; Saydam,
2015; Küçükcan, 2015; Burkut, 2016; Güller, 2016; Hazırlar, 2017).
Çocuk kütüphaneleri mimarisi ve mekân özellikleriyle ilgili yapılan çalışmalar incelersek; Lionel McColvin tarafından yazılan
UNESCO tarafından yayımlanan “Public Library Services for Children” “Çocuk Kütüphaneleri” (1957) kitabının beşinci
bölümünde detaylıca anlatılmıştır. Lionel McColvin çocuk kütüphanelerinin mekânsal olarak konumlanması ve olması gereken
çevre özellikleri, iç mekânların birbirleri ile ilişkisi, çocuk kütüphanesi bölümünün tanzim edilmesi, süsleme özellikleri, raflar,
tefriş ve döşeme, ışıklandırma ve ısıtma, m2 olarak mekânsal ihtiyaşların ne kadar olduğu kısacası çocukların mekânsal olarak
kütüphaneye erişiminde mekânsal kullanımı ve ihtiyaçları ile ilgili detaylar olarak aktarılmıştır.
Ayrıca IFLA/UNESCO Halk Kütüphaneleri Bildirgesi; Halk Kütüphanesi Hizmeti: IFLA/UNESCO İlkeleri ve Genç Yetişkinler için
Kütüphane Hizmetleri Rehberi, Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Kütüphane Hizmetleri Rehberi ve Çocuklar ve Genç Yetişkinler
için Kütüphane Hizmetleri Rehberinde “mekân” bölümünde tasarım yapılırken dikkat edilecek hususlara değinilmiştir.
Gelecekte yapılan çocuk kütüphane tasarımlarına yön verebilmek için tarihsel süreçte çocuk kütüphanelerinin tasarımının
nasıl değişip geliştiğini anlamak tasarımcılar ve araştırmacılar için fikir verecektir. Bu konuda ise, 2009 yılında yapılan
“IFLA Dünya Kongresi’nde sunulan ve 2012 yılında IFLA tarafından yayınlanan çalışmada “Çocuklar için kütüphane mekânı
tasarlamak” (Designing library space for children) çalışmasında etraflıca ele alınmıştır. Lughiston (2008) Libraries Designed
for Kids kitabında Kütüphanlerin çocuklar için tasarımını incelemiştir (Şekil 7).

Şekil 7. / Figure 7. Libraries Designed for Kids ( Lushington, 2008).

Şekil 8. / Figure 8. Children & Libraries: Getting it Right ( Walter, 2001); Libraries for Children ( Mc Colvin, 1957).
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Lushington’un Libraries Designed for Kids (2008) kitabı çocuklar için kütüphane tasarımında önemli kaynak kitaplar arasında
yeralmaktadır. Ayrıca “IFLA Dünya Kongresi’nde sunulan ve 2012 yılında IFLA tarafından yayınlanan çalışmada Bon ve diğ.
(2012), (Designing library space for children)” “Çocuklar için kütüphane mekânı tasarlamak çalışmasında etraflıca ele
alınmıştır.
Eriksson, Krogh ve Lykke-Olesen (2007), çocuk kütüphanelerinin tasarımında interaktif tasarımı sağlamak için mekâna dair
mimari bir bakış açısının önemine değinmiştir. Mimari tasarım, mekân düzenlemesiyle sosyal ilişkileri organize ederken; ışık,
ses, sıcaklık gibi doğal etkenlerin kontrolünü de sağlamaktadır. Ayrıca “grup etkinliği” ya da “bireysel etkinlik”, “hareketli”
ya da “durağan alan” olarak farklı mekân kurgularından bahsedilmektedir (Eriksson, Krogh ve Lykke-Olesen, 2007). Özellikle
küçük bir çocuğun bakış açısıyla ele alındığında, mekânın/çevrenin, alışılmış kalıpların ötesinde kullanıldığı ve farklı anlamlar
üstlendiği görülmektedir. Örneğin; basamaklar ve kenarlar, oturma ve tırmanmaya davet ederken, yüzeyler üzerinde uzanmak
ya da üzerinde durmak için kullanılabilir (Feinberg, Kuchner ve Feldman, 1998).
Kütüphane yapıları, kütüphane anlayışındaki değişimler doğrultusunda, bireysel veya grup katılımına olanak tanıyan, bilginin
yanı sıra beceri ve yeteneklerin geliştirilmesini de destekleyen, eğlenceyle eğitimin buluştuğu birer “Deneyim Mekânı”
“Keşif Mekânı” “Oyun Mekânı” olarak yeni bir nitelik kazanmakta ve bu durum mekânsal organizasyonu da etkilemektedir
(Cohen, Cohen ve Cohen, 2005). “Kütüphane mekânlarının, sınırlandırılmış belli bir grup yerine, herkes tarafından, her
zaman kullanılabilen, kendini tekrarlamadan yenilikler sunma arayışında olan, keyifli öğrenme ortamlarına evrilişi” nde mimari
arayışlar önemlidir (Potur, 2010).
3.4.Tarihsel Süreçte Çocuk Kütüphanelerinin Tasarımı
Tarihsel süreçte çocuk kütüphaneleri mimari ve mekânsal tasarımında değişimler görülmektedir. Gelecekte yapılan çocuk
kütüphane tasarımlarına yön verebilmek için tarihsel süreçte çocuk kütüphanelerinin tasarımının nasıl değişip geliştiğini
anlamak tasarımcılar ve araştırmacılar için fikir verecektir. Çocuk kütüphaneleri dünya üzerinde ilk defa 1835’de “West
Cambridge” de kurulmuştur. (Yurttabir, 1956). Türkiye’deki ilk çocuk kütüphanesi, 1925 yılında Türk Ocakları tarafından
Akhisar’da kurulmuş, sonrasında Manisa Halkevi’nde de bir çocuk kütüphanesi oluşturulmuştur (Sağlamtunç, 1998).
Çocuk kütüphaneleri tasarımının tarihsel arkaplanı Alistair Black ve Carolynn Rankinn ‘’The history of children’s library
design: Continuities and discontinuities’’ sunumunda aktarılmıştır. Sosyal, ekonomik, politik ve kültürel gelişmeler kütüphane
mimarisi ve tasarımlarını etkilemekte dolayısıyla çocuk kütüphaneleri tasarım tarihini dört dönemde incelemiştir. Tarihsel
Süreçte Çocuk Kütüphaneleri Tasarımı (Black and Rankin, (2012) çalışmasında dört dönem olarak ele alınmıştır. 2009
yılında yapılan “IFLA Dünya Kongresi’nde sunulan ve 2012 yılında IFLA tarafından yayınlanan çalışmada Bon ve diğ. (2012),
(Designing library space for children)” “Çocuklar için kütüphane mekânı tasarlamak çalışmasında etraflıca ele alınmıştır 20.
yy da Çocuk kütüphaneleri Black ve Rankin ‘in çalışmalarında çocuk kütüphanelerinin mekânsal tasarımını tarihsel süreçte
dört başlık altında incelenmiştir.
Tablo 1: Tarihsel Süreçte Çocuk Kütüphanelerinin Tasarımı (Black and Rankin, (2012) çalışmasına ilave yapılmıştır.

Çocuk Kütüphanelerinin Mekânsal Tasarımının dönemsel değerlendirilmesi

Sütun / Column A (t)

Sütun / Column B (t)

1914 öncesi

Okullar

(School)

1920-1930

Ev ve Oyum

(Home and Constructive Şekil 10
Play)

1945-1980

Açık Plan ve Modern Ofis Open Ofis and Modern
Office
Konforlu Bçlgelr ve Oyun (Comfort Zone and
Alanları
Playgrouns)

1980-2000
2000 sonrası*

Bilişim Teknolojileri
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Şekil 15. / Figure 15. Nine Elms Halk Kütüphanesi, Londra (Black, Rankin, 2012)
Edwards (2009)’ın çalışmasında, kütüphanelerin mekânsal evrimi ve değişen mimarisi ile ilgili olarak, 18.yy’dan 21.yy’a
kadar olan dönemde kütüphane binalarındaki değişimleri şematik plan ve kesit çizimleriyle incelenmiştir. Bu çalışmada
merkezi okuma salonu olan kütüphane planlarının daha esnek mekânlara ve öğrenme merkezli çalışma salonlarına doğru
kaydığı görülmektedir. Tezcan (2010)’nın, çalışmasında kütüphane mekânının tarihsel evrim süreci ve mekân biçimlerindeki
faklılaşmayı tip, material okuma düzeni ve mekân biçimlerini antik çağdan 20.yy a kadar tablolaştırmıştır. Keseroğlu
(2010)’nun çalışmasında ise, kütüphanenin değişen mimarisi çalışmasında eski çağdan günümüze kadar kütüphanelerin
değişimini incelemiş ve günümüzde bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle breraber yeni bir değişim olduğundan söz etmektedir
(Cities in Civilization, Weinderfeld and Nicolson).
21.yy da ise çocuk kütüphaneleri mekânsal tasarım sürecine yeni kavramlar ve katmanlar eklenmiştir.”Designing Libraries
in 21. Century” yayınında öne çıkan kavramlar; Erişilebilirlik ve kapsayıcılık, aktif öğrenme merkezi, görünülebilirlik ve
bağlanabilirlik, esneklik be uyarlanabilirliktir. Ayrıca 21. yüzyılında ise bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin (bilişim teknolojilerinin)
gelişmesiyle beraber bilginin hareketli ve hızlı yayıldığı bilgi toplumunda, kullanıcı-çocuk özellikleri ve çocuk kütüphanelerin
işlevleri değişmeye başlamıştır. Bu değişimlerin kütüphane mekânların yansıması ve 21.yy çocuk kütüphanesi mekânlarının
ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden ele alınması gerekmektedir. 21.yy da kütüphaneler; sadece okuma ve çalışma mekânları
olmanın ötesinde; yeni tasarımlar ve esnek mekânları ile bilginin saklandığı, bilgisayar odaları ile çeşitli öğrenme modellerinin
desteklendiği, sergi, etkinlik ve toplantı olanaklarına ev sahipliği yapan sosyal etkileşim mekânları olarak kullanılmalıdır.
Burada hedeflenen öğrenme biçimlerindeki değişimin çalışma mekânlarına yansıması ve kullanıcı-çocuğun ihtiyaçlarını ön
planda tutarak tasarlanmasıdır. Tasarlanan mekânlar kullanıcıların çalışmalarını pozitif yönde destekleyecek nitelikte olması
gerekmektedir.
3.5.Çocuk Kütüphanelerinin Mimarisi ve Mekânsal Özellikleri
Kütüphane binasI tasarlanırken tasarıma etki eden pekçok faktör bulunmaktadır. Cohen & Cohen (1979)’e göre, kütüphane
binasının biçiminin kare planlı olarak tasarlanmasının en ideal çözüm olduğunu öne sürmektedir. Kare mekanların ekipman ve
mobilyalarını yerleştirmek daha kolay olduğunu söyemektedirler. Başarılı bir kütüphane mekânı tasarımında Faulkner-Brown
(1999)’ın çalışmasında bir kütüphane binasında ne olması gerektiğine dair önerilerini tabloda görmek mümküdür (Tablo 1).
Tablo 2: Tarihsel Süreçte Çocuk Kütüphanelerinin Tasarımı (Faulkner-Brown, 1999 ve (Edwards and Fisher, 2002))
çalışmasınandaki kavramlar tablolaştırılmıştır.
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Stephen Gower, Angela Loewecke and Amber Beal (2018)
çalışmalarında, dört yaşına kadar olan çocuklar için kritik erken okuryazarlık hizmetleri sunmaktadır. Çalışmada ilgi çekici
oyun fırsatları, yaşa uygun materyaller ve dinamik programlara erişim sunan kütüphane, okula hazırlık için gerekli olan
okuryazarlık becerilerini geliştirmede kilit bir rol oynadığı belirtilmektedir. Kütüphanenin mekânsal tasarımının öğrenmede
büyük rol oynadığı ifade edilmiştir. Etkileşimli, gelişimsel olarak uygun alanların sağlanması okuryazarlığı, matematik, fen ve
diğer gelişim becerilerini çeşitli düzeylerde teşvik etmektedir. Gower ve diğ. (2018) erken çocukluk döneminde kütüphane
tasarımını 5 kriterde incelemiştir.
1.
Doğru Mobilyalara Odaklanmak
2.
Davetkâr bir Öğrenme Mekânı Oluşturmak
3.
Etkileşimli mekânlar geliştirerek hayal gücünü teşvik etmek
4.
Aile katılımını teşvik etmek
5.
Organizasyon ve depolama hakkında düşünmek
Şekil 16. / Figure 16. Joshua Hyde Halk Kütüphanesi çocuklar için erişilebilir kitaplık alanları
http://ideas.demco.com/idea/joshua-hyde-public-library/?webSyncID=6ea2c043-4753-6b4d-9edc-1085b6909e24&sess
ionGUID=9b136421-d5c9-13c1-1911-ceb0bb4667c3
Boon (2003) çocuklar ve gençler için kütüphane tasarlanırken dikkat edilmesi gereken özellikleri belli başlıklar altında
toplanmıştır. Bu başlıklar tasarımın odak noktasını oluşturmaktadır. Ayrıca bu başıklarla ilgili ayrıntılı analizlerinin yapılması
mevcut kütüphaneler özelinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Şekil 16. / Figure 16. Joshua Hyde Halk Kütüphanesi çocuklar için erişilebilir kitaplık alanları
http://ideas.demco.com/idea/joshua-hyde-public-library/?webSyncID=6ea2c043-4753-6b4d-9edc-1085b6909e24&sess
ionGUID=9b136421-d5c9-13c1-1911-ceb0bb4667c3
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Boon (2003) çocuklar ve gençler için kütüphane tasarlanırken dikkat edilmesi gereken özellikleri belli başlıklar altında
toplanmıştır. Bu başlıklar tasarımın odak noktasını oluşturmaktadır. Ayrıca bu başıklarla ilgili ayrıntılı analizlerinin yapılması
mevcut kütüphaneler özelinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
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Türkiye’de Çocuk kütüphaneleri farklı yapılarda bulunmaktadır.
• Halk kütüphanelerinde çocuklar için bir bölüm oluşturularak tasarlanan çocuk kütüphaneleri.
• Farklı amaç ve işlevle yapılmış tarihi bir yapının çocuk kütüphanesi olarak yeniden kullanılması. Osmanlı döneminde yine
çocuklara hizmet vermek amacıyla yapılmış Üsküdar’daki Sıbyan Mekteplerinin Çocuk Kütüphanesi olarak kullanılması.
(Burkut, 2016) Günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak kullanılan Çocuk Kütüphaneleridir.
• Mevcut bir yapının çocuk kütüphanesine dönüştürülmesi
• Yeni bir tasarımla, yeni bir arsa tahsisi ve tüm yönleriyle ele alınarak tasarlanan ve inşaa edilen çocuk kütüphaneleri.
Türkiye’de bulunan Çocuk kütüphaneleri;
• Kültür ve Turizm Bakanlığı,
• Belediyeler
• Özel Kurumlara bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
• Ayrıca yapısal anlamında düşünecek olursak üç grupta incelemek mümkündür.
• Kütüphane olarak tasarlanan yapılar bünyesindeki çocuk kütüphaneleri,
• Farklı bir işlevsel amaçla tasarlanıp çocuk kütüphanesine dönüştürülen yapılar ve
• Tarihi bir yapının çocuk kütüphanesi olarak kullanımları görülmektedir.
3.6.Çocuk Kütüphanelerinin İç Mekân Tasarımı
Çocuk kütüphaneleri iç mekân tasarımında dikkat edilecek kavramsal hususları örnekler üzerinden incelemek faydalı olacaktır.
Queens Halk Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi ve Çocuk Keşif Merkezi, Güller (2016) çalışmasında öğrenme aracı olarak
“deneyimsel keşif” temasından yola çıkılmış olması, tasarım için de bir ana fikir sağladığından bahsemiştir. Kütüphane
genelinde, yüksek pencerelerden gelen güneş ışığına göre konumlandırılmış olması, okuma masaları ve davetkâr sandalyeler
ile rahatlatıcı bir çevre oluşturulduğu görülmektedir. Nötr renk malzeme kullanılarak masa ve raflar algıda pasif bırakılmıştır.
Sessiz okuma köşeleri sağlamak için kalınlaştırılmış olan dış duvar aynı zamanda birer sosyalleşme alanı olmaktadır (1100
Architect, 2015). Çevreyi keşfetmede pencere içindeki oturma alanları iç-dış etkileşimi açısından önemlidir.

Şekil 19. / Figure 19. Queens Library’s Children’s Library Discovery Center iç mekânı
Giriş, “keşif” (discovery) yazılı olan parlak turuncu tabela bağlantılı gökkuşağı renklerindeki çizgiler, renk kodlu
işaretler ziyaretçileri danışma, çalışma alanları, çok amaçlı salon, asansörler ve tuvaletlere ulaştırmaktadır. Yönlendirme
(wayfinding) renklerin fonksiyonel kullanımı ile kolaylaşmıştır. İki katlı yapı açık plan olarak esnek olarak ele alınmış, katlar
geniş ve merdivenle ilişkilendirilmiştir. Çocukların Kütüphane Keşif Merkezi giriş alanında yer alan interaktif Queens haritası
ve interaktif çeşitlilik duvarı bulunmaktadır (Queens Library, 2011).
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Şekil 20. / Figure 20. Queens Kütüphanesi Çocuk Keşif Merkezi kat planları
https://www.archdaily.com.br/br/01-66953/biblioteca-infantil-discovery-center-1100-architect/5029b00c28ba0d2566
00006d_children-s-library-discovery-center-1100-architect_cldc_plan_02/
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Şekil 21. / Figure 21. Çocuk Keşif Merkezi iç mekânı (http://www.skolnick.com/property/childrens-library-discovery-center/)
Billund Çocuk Kütüphanesi, tüm yaş gruplarındaki çocukların hayal gücü, ilham ve merak perspektifinden bilgi edinmek
için yenilikçi bir öğrenme mekânı olarak tasarlanmıştır. Kütüphane, öğrenme, keşif ve fiziksel hareketin birleşimine dayanan
her yaştan insanı ve ilham kaynağı olan bir öğrenme mekânı olarak tasarlanmıştır. ilham veren ve motive eden eğlenceli
ve hayali bir öğrenme ortamı aracılığıyla her yaştan insanda “içsel çocuk” u ilham edecek şekilde geliştirilmiştir. Çocukları
yetişkin dünyasına sığdırmak için disiplin altına almak yerine, kütüphane tasarımı tüm yaş gruplarını çocukların sezgisel ve
deneysel evrenleriyle etkileşime halinde olması teşvik etmektedir.

Şekil 22. / Figure 22. Billund Çocuk Kütüphanesi iç mekânı
http://www.rosanbosch.com/en/project/childrens-library-billund-0
Konsepti sezgisel ve eğlenceli bir yaklaşımın sadece çocukları motive etmeyeceği, aynı zamanda yetişkinleri merakla
öğrenmeye teşvik etmektedir. Tasarım, kitaplıklarda ve geleneksel kütüphane iç mekânlarında yaratıcı mobilyalara öncelik
veriyor; kütüphanenin en çarpıcı özellikleri ise kütüphanede yeni davranış biçimlerini harekete geçirmek için tasarlanmış
bir kule, yeşil pirinç tarlaları ve mavi bir göl ile sarı bir çöl şeklinde tasarlanmıştır. Tasarım, kitap, müzik, sanat ve diğer
temalı temalı sergi öğelerini iyileştirmenin yeni yollarına olanak tanıyan bir peyzaj içine yerleştirilmiş raflar ve depolama
modülleri sistemine dayanmaktadır. Yenilikçi tasarım, bedeni ve zihni fiziksel hareket, bilgi ve farklı mekânsal çözümlerde
birleştirerek harekete geçirir. Kütüphane herkes tün yaş grupları içindir ve çocuklarla yetişkinlerin farklı öğrenme stillerini
desteklemektedir. (http://www.rosanbosch.com/en/project/childrens-library-billund-0).
Billund Çocuk Kütüphanesinin Rosan Bosch Studio tarafından çizilen planı çocuklar için ayrılmış farklı özellikli
mekânları farklı formlar ve renklerde görmek mümkündür. Çocuklar oyun yoluyla öğrenmekte ve yaratıcı yönleri gelişmektedir.
Tasarımında yeni bir oyun, ilham ve yaratıcılık dünyası açan Billund Kütüphanesi’nin vizyonunun ifadesidir. Yakın zamanda
yenilenmiş kütüphane Rosan Bosch Studio tarafından tasarlanmıştır. Proje için 2016 baharında Danimarka Tasarım Ödülü’ne
aday gösterilmiştir.
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Şekil 23. / Figure 23. Billund Çocuk Kütüphanesi Planı
http://modelprogrammer.slks.dk/en/cases/thematic-cases/billund-bibliotek-biblioteket-i-boernenes-hovedstad/
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Şekil 24. / Figure 24. Fredericia Çocuk Kütüphanesi iç mekânı (https://wearelibrarypeople.com/project/denmark/fredericia/
fredericia-childrens-library-denmark/pr/19235)
Fredericia Çocuk Kütüphanesi’nde kullanılan formlar çocuklar için deneyim, oyun, sosyalleşme, ders çalışma ve
kitap okuma için oluşturulmuş formlardan oluşmaktadır. Amaç, hem çocuklar hem de yetişkinler için tasarlanan odak noktası
olarak maceralarla eğlenceli bir çocuk bölümü kurmaktır. Tasarımda, hem çocukların hem de yetişkinlerin kendilerini güzel
bir çevreye sokmak istedikleri bir şehir, dağ, göl, mağara ve macera ağacının etrafında inşa edilmiştir. “Şehirde”, çocukların
her birinin bir kitapla buluşableceği veya kendi temasına sahip dört küçük oyun evi bulunmaktadır. Dağda, farklı seviyelerde
inşa edilmiş ya da öykünme zamanının tadını çıkarabileceğiniz ya da oturabileceğiniz podyumlar bulunmaktadır. Bir tür barınak
olarak kullanılabilecek göl, küçük çocukların dikkatini çekmektedir. Çocukları mağara ve macera ağacı sizi daha hoş ve samimi
bir ortamda okumaya davet etmektedir. “Macera” temasıyla uyumlu olarak, kütüphanenin duvarları “şehir manzaraları”
kütüphane tasarımını oluşturmaktadır.

Şekil 25. / Figure 25. Detroit Çocuk Kütüphanesi Tasarımı
http://www.roguehaa.com/wp-content/uploads/2009/05/dplcl-pecha-kucha_8.jpg
Şekil 26. / Figure 26. Achiya Çocuk Kütüphanesi Projesi
http://achiya.org/achiyas-new-community-center/achiya%E2%80%99s-public-children%E2%80%99s-library/
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4. Türkiye’de Çocuk Kütüphaneleri
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 31. Maddesinde yer alan katılım hakkı, kültürel mekânlarda her aşamada keşfetmek ve orayı
yaşamak amacıyla kullanmaya ve kullanıma katılma hakkı olarak da çocukların temel haklarındandır (2017). Türkiye’de çocuk
kütüphaneleri konusunda son yıllarda disiplinlerarası akademik çalışmalar ve toplantılar yapılmaktadır. 2017 yılında yapılan
Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı’nda mekân olarak Çocuk Kütüphaneleri ele alınmış ve rapor olarak sunulmuştur (Çocuk
Kütüphaneleri Çalıştayı, 2018).
III. Millî Kültür Şûrası’nda ise Çocuk ve Kültür Komisyon (2017) Raporunda, Çocuk Kütüphaneleri - Mimari ve Mekân
başlıkları;
• Çocuk, Mimari ve Mekân bağlamında çocuk için pasif yeşil kamusal alanlardan ziyade aktif yeşil alanlar oluşturulması
konusunda çalışmalar yapılması,
• Okul ve çocuk kütüphaneleri başta olmak üzere bütün kütüphane türleri konusunda bir devlet politikası oluşturulması,
• Çocuk ve okul kütüphanelerinin sayısı artırılmalı, nitelikleri geliştirilmeli, bunun için daha çok bütçe ayrılmalı ve çocuk
kütüphanelerinde çocukla kitap ilişkisini kurma konusunda iyi eğitilmiş kütüphaneciler istihdam edilmesi,
• Çocuk kütüphaneleri başta olmak üzere bütün kütüphane türleri konusunda bir devlet politikası oluşturulması,
• Çocuk (oyun ve oyuncak) müzelerinin, çocuk kütüphanelerinin, çocuk tiyatrolarının ve doğal oyuncak yapım atölyelerinin
müstakil olarak ya da Çocuk Kültürü Merkezleri kapsamında geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
• III. Millî Kültür Şûrası’nda Çocuk ve Kültür Komisyon (2017) Raporunda, Çocuk Kütüphaneleri ile ilgili olarak;
• Çocuk ve okul kütüphanelerinin sayısının artırılması, niteliklerinin geliştirilmesi, bunun için daha çok bütçe ayrılması,
çocuk kütüphanelerinde çocukla kitap ilişkisini kurma konusunda iyi eğitilmiş kütüphanecilerin istihdam edilmesi,
• Mahalle ve semt çocuk kütüphanelerinin yaygınlaştırılması,
• Yerel çocuk edebiyatımızın geliştirilmesi y.nünde hem yazara hem çizere hem de yayımcıya saygın jürilerin desteğiyle
Bakanlığımızca teşvik edici ödüllerin konulması,
• Kütüphanelerde engellilerin kullanımını kolaylaştıracak önlemlerin alınması,
• Halk ve çocuk kütüphanelerinin sözel kültürün kaynaklarını desteklemede öncülük yapması,
• Halk ve çocuk kütüphaneleriyle okul kütüphanelerinin hem kültürel hem de sosyalleşme mekânı olarak kullanılması,
• Oyuncak kütüphanelerinin kurulması,
• Kütüphanelerde çocuk atölyelerinin kurulması, drama ve benzeri (“maker”) etkinliklerin yapılması,
• Anne babaların çocuklarıyla birlikte kütüphaneyi kullanmasının özendirilmesi (MKŞ, 2017-58).
6.1. İstanbul’daki Çocuk Kütüphanelerinin Mekânsal Tasarımı
Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan bilgilere göre, 2016 yılında ülkenin kültürel kalkınmasında önemli yeri olan kütüphanelerin
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Genelinde 1139 Halk, Çocuk, Gençlik ve 6 Edebiyat Müze kütüphanesi olmak üzere
toplam 1139 kütüphane bulunduğu belirtilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, Türkiye genelinde bağımsız 51 adet
çocuk kütüphanesi olup 6 tanesi İstanbul ilinde hizmet vermektedir. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar
Genel Müdürlüğü 2017 yılı istatistikleri incelendiği zaman sayının 1146 (Çocuk Kütüphaneleri dâhil) ya çıktığı görülmektedir.
Kütüphane sayısındaki artışın her sene düzenli bir şekilde arttığı görülmektedir.

Şekil 26. / Figure 26. İstanbul’daki Çocuk Kütüphaneleri haritası ( https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/)
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2017 yılı Aralık ayı itibariyle ise Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 1.140 Halk Kütüphanesi ve 6 Edebiyat
Müze Kütüphanesi olmak üzere toplam 1.146 halk kütüphanesi ve 44 gezici kütüphane aracı ile halkımıza hizmet sunulmuştur.
(Kygm.gov.tr)

Şekil 27. / Figure 27. Kütüphane İstatistikleri http://www.kygm.gov.tr
http://www.kygm.gov.tr/Resim/238690,2013-2017-yillari-kutuphane-sayisijpg.png?0
İstanbulda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan çocuk kütüphaneleri;
İlçe
Bahçelievler
Beşiktaş
Kadıköy
Üsküdar
Üsküdar
Üsküdar

Kütüphane
Siyavuşpaşa Çocuk Kütüphanesi
Levent Fatma Banat Çocuk Kütüphanesi
Bostancı Serap Sedat Çocuk Kütüphanesi
Çinili Çocuk Kütüphanesi
Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi
Selimiye Çocuk Kütüphanesi

Selimiye Çocuk Kütüphanesi, İstanbul İli Üsküdar İlçesinde yer alan Büyük Selimiye Camii bahçesinde Osmanl döneminde yine
çocuklara hizmet eden Sıbyan Mektebi olarak kullanılmıştır. III. Selim tarafından 1801-1805 yılları arasında Sıbyan Mektebi
olarak yaptırılmıştır. Vakıflar İdaresi tarafından 1969 yılında çocuk kütüphanesi, 1976 yılında da halk kütüphanesi olarak
hizmete açılmıştır. 2012 yılında ‘’Çocuk Kütüphanelerini İyileştirme Projesi’’ kapsamına alınmış ve bu projeye uygun olarak iki
katlı olan binamız giriş katı okul öncesi, üst kat çocuk ve genç bölümleri olmak üzere yeniden düzenlenmiş olup 2015 yılı nisan
ayında okuyucu hizmetine açılmıştır. 2016 yılı sonu istatiki verilerine göre kütüphanemizde; 13504 adet kitap, 152 adet
kitapdışı materyal mevcut olup ayrıca 12 adet süreli yayın aboneliği bulunmaktadır (http://www.semsipasakutup.gov.tr).
Selimiye Çocuk Kütüphanesi 2012 yılından önce Halk Kütüphanesi olarak hizmet vermekteyken Kültür ve Turizm Bakanlığınca
”Çocuk Kütüphanelerini İyileştirme Projesi” kapsamına alınarak çocuk kütüphanesine dönüştürülmüştür. Selimiye Çocuk
Kütüphanesinde diğer çocuk kütüphanelerinin bircoğundan ayrı olarak 0-6 yaş arası (okul öncesi dönem) çocuklar ve aileleri
için özel olarak düşünülmüş mekân, oyuncak, kitap ve etkinlikler sunumaktadır.
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Şekil 28. / Figure 28. Üsküdar Selimiye Çocuk Kütüphanesi (www.semsipasakutup.gov.tr)
Sonuç ve Değerlendirme / Acknowledgements
Çocuk(lar) için mekân(lar) tasarımı söz konusu olduğunda gözardı edilen hususlar; çocukların fiziksel boyutları, psikolojik
özelikleri ve bilişsel süreçleri dikkate alınarak uygulama yapılmamasıdır. Çocukların kullacakları mekânlar yetişkinler tarafından
tasarlandığı için bu etkenleri iyi değerlendirmek gerekmektedir. Çocukların ilk deneyimlediği mekânlar konut ve çevresi, okul ve
kütüphanelerdir. Kütüphane mimarisi ve tasarımları ile ilgili yapılan çalışmalar olmasına rağmen çocuklar özelinde az kaynağa
rastlandığı için bu çalışma yapılmıştır. Çocuk kütüphaneleri konusunda çoğunlukla bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik ve
edebiyat araştırmaları yapılmış olmasına rağmen mimarlık ve iç mimarlık disiplini içerisinde oldukça az çalışma mevcuttur.
Bu çalışma ile çocuk-mekân-kütüphane ilişkisi içerinde çocuk kütüphanelerinin mimarisi ve mekânsal tasarımı ile ilgili bir
çerçevre oluşturmak hedeflenmiştir. Çocuk kütüphanelerini belli kavramlar üzerinden incelemek daha doğru bir tasarıma
ulaşmak açısından etkili olacaktır. Çocuk kütüphanelerinin tasarımları tarihsel süreçte incelenmiş 20.yy da farklı dönemsel
özellikler göstermiş ve 21. yy da teknoloji ile birlikte değişime uğramıştır. Bu değişimlerin kütüphane mekânların yansıması ve
21.yy çocuk kütüphanesi mekânlarının ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden ele alınması gerekmektedir. 21.yy da kütüphaneler;
sadece okuma ve çalışma mekânları olmanın ötesinde; yeni tasarımlar ve esnek mekânları ile bilginin saklandığı, bilgisayar
odaları ile çeşitli öğrenme modellerinin desteklendiği, sergi, etkinlik ve toplantı olanaklarına ev sahipliği yapan sosyal etkileşim
mekânları olarak kullanılmalıdır. Burada hedeflenen öğrenme biçimlerindeki değişimin çalışma mekânlarına yansıması ve
kullanıcı-çocuğun ihtiyaçlarını ön planda tutarak tasarlanmasıdır. Tasarlanan mekânlar kullanıcıların çalışmalarını pozitif
yönde destekleyecek nitelikte olması gerekmektedir. Dünya’dan ve ülkemizden çocuk kütüphanelerinin mimarisi ve tasarım
özellikleri analizler üzerinden incelenirse ve ülkemizde çocuk kütüphanesine dair yerel bir model oluşturulursa çalışmalar
hedefine ulaşacaktır.
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Öz
Hızla gelişen ve değişen dünyada insanların nesnelere bakış açısı da aynı düzeyde değişmektedir. Bu değişim sunmak istediğimiz
fikri, yapıyı ya da nesneyi daha göz alıcı ve yaratıcı bir formda sunmayı gerekli kılmaktadır. Mekânların iç tasarımlarında;
kullanım amaçları ve bölgesel farklılıklar göz önünde bulundurularak kitlelere hitap edecek görsellikler ve kullanım alanları
hazırlanmalıdır. İç tasarımlarda estetik algı, çalışma arzusu ve orada bulunabilme isteği uyandıran renk ve desenler
kullanılmalıdır. Bir kütüphanenin en önemli unsurları kullanıcı kitlesi ve personeldir. Bu nedenle renklerin düzeni, eşyaların
yerleşimi ve kullanım alanlarının görselliği hitap edilen kitlenin ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Ancak mevcut uygulamaların
çoğunda bu gereklilikler göz ardı edilerek önemsenmemektedir. Oysaki özellikle çocuklara hitap eden mekânlardaki kullanılacak
materyallerin ulaşılabilirliği, çekiciliği ve yaşa uygunluğu önemle dikkate alınması gereken bir zorunluluktur. Bu çalışmada
kütüphane iç mekân tasarımının kullanıcı kitleleri ve personeli üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışma kapsamında Aydın İl Halk
Çocuk Kütüphanesi iç mekân tasarımı değiştirilmeden önceki ve sonraki kullanıcı sayıları belirlenmiştir. Aynı zamanda değişimin
çalışanlar üzerindeki etkilerine değinilmiştir. Yenilenen iç mekânın kullanıcı sayısını %163 oranında arttırdığı görülmüştür.
Ayrıca çalışanların verimini arttırdığı izlenmiş olup kullanıcı kitleleri ile olan etkileşimin arttığı gözlenmiştir.
Abstract
The point of view of the people changes with the same level in the rapid changes in the world. The changes require the
opinion, structure or object to present in a more eye-catching and creative form. For interior designs of spaces; the
visuals and areas should be prepared in consideration of their intended use and regional differences. In interior designs,
aesthetic perception, desire to work and colors and designs that appeal to be there should be used. The most important
elements of a library are the users and the staffs. For this reason, the layout of the colors, the visuals of the places of
settlement and usage areas should be suitable for the needs of the peoples. However, in most of the existing applications
these requirements are ignored. However, accessibility, attractiveness and age-appropriateness of the materials must be
taken into consideration in children’s rooms. In this study, the effects of library interior design on the users and the stuff
are examined. The numbers of the users before and after the changes in the interior design of Aydın City Public Children’s
Library were determined. At the same time, the effects of change on employees have been indicated. The number of users
increased by 163% after the renovation.
It was also observed that the employees increased their productivity and the interaction and also user groups.
Anahtar Sözcükler: Çocuk Kütüphanesi; İç Mekan Tasarımı; Kullanıcı Kitlesi; Personel Verimliliği
Keywords: Children’s Library; Interior Design; User Charge; Personnel Productivity
1.Giriş
Kütüphaneye gelen kullanıcının beklentilerini karşılamak ve onlara doğru hizmet sunabilmek için iç mekan tasarimi vazgeçilemez
bir öğedir. İç mekan tasarımı kişilere işlevsel yaşam alanları oluşturmak ve görsel sunum sağlamak amacı ile yapılır. Bilgi
edinilen yer olan kütüphanelerin iç tasarımı, amacına uygun olarak kullanıcı kitlesinin yaş, cinsiyet ve kültürel algısına uygun
biçimde hazırlandığı taktirde kitlelere hitap eden, bilginin üretilmesine ve edinilmesine katkı sağlayan, mekan olma özelliği
taşır. Bu durumda kütüphane personelinin de aidiyet duygusu kazanarak içinde bulunmaktan keyif aldığı doğru ve yeterli
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şekilde hizmet sunabildiği bir ortamda sağlanmış olur.
Sürekli büyüyen gelişen ve değişen dünyada iletişimin, bilimin ve bilginin varlığı çok daha kolay erişebilir hale gelmiştir.
Bu durum değişen neslin ihtiyaçlarınında değişmesi ve gelişmesine neden olmuştur. Bilgiyi sadece edinebildiğimiz basılı
kaynaklardan bulduğumuz dönem sona ermiş, herşeyin saniyeler içinde gerçekleştiği çevrimiçi ortamlara dönüşmüştür. Bu
nedenle değişim ve gelişim bilginin çatısı olan kütüphanelerin de yenileşme sürecine girmesini zorunlu kılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; değişen neslin ihtiyaçlarını karşılayabilen kendi kullanıcı kitlesine ve personeline hitap eden, çağa ayak
uyduran, dikkatin ve algının bu denli önemli olduğu günümüze hitap eden mekanların oluşturulmasına katkı sağlamaktır.
2.Tasarımı Etkileyen Unsurlar
2.1 Renk
Renk tasarımın önemli öğelerinden biridir. Bir mekanda yer alan tüm biçimler, yüzeyler renk farklılıkları ile daha iyi algılanır.
Tasarımcı, iç mekanda hisleriyle beraber, renklerin fiziksel özelliklerini ve niteliklerinden dolayı birbirlerini nasıl etkiledikleri
konularını bilerek, renk armoni yöntemlerini uygulamalıdır. (Özdemir, 2005) Rengin insanlar üzerinde bıraktığı etki bir alanı
daha cazip, keyifli yada elverişsiz hale getirebilir. Bu nedenle insanların sıklıkla kullandığı alanlarda tasarım yapılırken renk
uyumları bireylere mekana çekebilecek ve orada kalmasını sağlayabilecek nitelikte seçilmelidir.
Kütüphaneler bilginin sadece elde edildiği değil, konuşulduğu ve üretildiği mekanlardır. Bu nedenlede kütüphane ortamında
renk seçimi bu duygu ve düşünceyi yansıtmalıdır. Her tür bireyin kullanımı için cazip ve elverişli kılınmalıdır.
2.2 Çizgi
Çizgi, tek başına noktalardan oluşan bir araya geldiğinde ise dokuları oluşturan araçtır. Çizgi nesnel olarak eşyayı, öznel
olarak ise duyguları tanımlayan bir araçtır. İdeogramlar ve alfabedeki çizgisel tasarımlar ise iletişimin temel araçlarıdır.
Çizginin yüzey adına boşluk ve kaligrafik çağrışımları ise plastik etkileri barındırır özelliktedir (Özol, 2012).
İç mekanlarda bulunan çizgisel farklılıklar o mekanın imzası niteliğindedir. Bu küçük nüanslar şeklinde yapılmış çizgiler mekanın
daha cazip olmasını kolaylaştırır. Çizgi kütüphanelerde renkle birleştiğinde bireyleri her köşe başında farklı bir ambiansla
karşılayabilir. Böylelikle yeni kütüphanecilik anlayışının temellerini yansıttığı bir tasarım ortaya konmuş olur.
2.3 Şekil
Türk Dil Kurumunun tanımına gore şekil; “Bir konuyu açıklamaya yarayan resim veya çizim” dir. Şekil, bir alanı diğerlerinden
daha farklı kılarak; iki boyutlu nesnelere farklılık katmayı sağlamaktadır. Özellikle çocuk kütüphanelerinde şekil mekan algısında
önemli değişikliklere neden olur.
Şekil, bireyi tekdüzelilikten çıkararak farklı ve sıradışı düşünmeye yönlendirir.
2.4 Doku
Dokunsal yolla hissedebiliğimiz duyular bütünüdür. Bir yüzeyde dokunsal yolla hissedilen tüm detaylar dokuyu verir. İki boyutlu
yada üç boyutlu olarak verilebilmektedir. Iç mekan tasarımında bireylerin konforunu ve mekanın işlevselliğini etkilemektedir.
Kütüphane ortamında doku duvarda yansıtılan görselin içinde veya kulanım alanları için ayrılmış tüm nesnelerde mevcuttur.
Bir kütüphanenin daha işlevsel olabilmesi için doğru dokuyu yakalayabilmesi şarttır. Kullanım amaçlarına gore ayrılmış her
alanın kendine gore dokusu olmak zorundadır. Yaş grupları, kullanıcı kitlesi, kullanım amacı gözetilerek hazırlanmış olan
kütüphaneler kullanıcıyı ve personeli kendisine çekmektdir.
2.5 Değer
Değer bir nesneye olan bakış açımızı değiştirir odak noktamızı farklılaştırır o nesnenin vurgusunu görselde farklı bir noktaya
yaparak nesneye üç boyutluluk katar yada var olan boyutunu daraltır.
İç mekan tasarımlarında değer vurgu ve tonlamalarda ışığın yansıtılmasında ve geçişlerinde kullanılarak mekanın daha aydınlık
yada karanlık olmasını sağlar. Kütüphane gibi günün her alanında zihnin açık olarak kullanılması gereken mekanlarda değerin
ve kontrast ayarlarının doğru yapılması önemlidir. Zihnin uyanık kalabilmesi için aydınlık ve ferah bir ortam algısının yaratılması
gereklidir.
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3.Tasarımın Kullanıcı Üzerine Etkisi
Eskiden kütüphanelerimizde bulunan tek düzeliğin yerini interaktif ortamlar almakla birlikte alınan bilgi yerini üretilen bilgiye
bırakmıştır. Personel ve kullanıcının etkileşim ve iletişim sistemi değişmiş yenilikçi ve değişen yaşam stillerini yansıtan bir
yapıya bürünmüştür. Değişen dünyada renk, dizayn, estetik, güzellik, konfor, işlevsellik ve modernlik büyük önem taşımaktadır.
Bu nedenle bilginin kaynağı kütüphanelerimizin bu tasarım ve işlevselliğe uygun olması gerekmektedir. İnteraktif çalışma
ortamları için gurup çalışma alanları, toplantı salonları, konferans salonları, çocukların oyunla öğrenmesine yarar sağlayacak
görsel içerikler ve oturum alanları kütüphanelerin her nesil için öğrenme ortamı olmasına olanak sağlayacaktır.
Kullanıcının kütüphaneye adım attığı andan itibaren yaş gurubuna gore almak istediği hizmet ve ilgisini çeken öğeler
birbirinden farklıdır. Bu nedenle de kütüphane içerisinde yaş grubuna uygun alan ve odalar hazırlanması esastır.0-6 yaş çocuk
grubunun temelde beklentisi oyun ve yoğunlaştırılmış görsel efektlerdir. Boylarına uygun kitap standlarının oluşturulması,
birkaç duyu organına aynı anda hitap edebilecek yayın gruplarıa yer verilmesi, renk çeşitliliğinin sağlanması ve ailesi ile birlikte
materyallerden faydanlanmasını sağlayan alanlar oluşturulmalıdır.
İlk okul ve ortaokul dönemi çocukların ise sesli ve sessiz ortamlar, çevrimiçi alanlar ve renk seçiminde çeşitlilikler olmalıdır.
Görsel efektlerde yazılı figürler eğiticiliği ve öğreticiliği olan içerikler seçilmelidir. Tüm bu tasarım ögeleri sağlandığında ışık,
renk ve işlevsellik düzlemi oluşturulduğunda kulanıcı için en doğru alan sağlanmış olur.
Aşağıda Aydın İl Halk Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi yenileme çalışmaları öncesi ve sonrası kullanıcı istatistiği sonuçları
verilmiştir.
Tablo 1. Yıllara göre aktif üye sayıları
Aktif Üye Sayısı
2016 yılı için ilk 6 ay
3144
2018 yılı için ilk 6 ay
6251
Tablo 1 de 2016 ve 2018 yılları ilk altı aylık KOHA istatistik verileri göz önüne alınarak verilmiş yenilenme öncesi ve sonrası
aktif üye sayısı grafiği sunulmuştur. Veriler ışığında aktif üye sayısının %98,8 oranında arttığı gözlemlenmiştir.
Tablo 2. Yıllara göre kullanıcı sayıları
2016
2018

Kullanıcı Sayısı
15.434
40.591

Tablo 2 de 2016 ve 2018 yılları KOHA istatistik verileri göz önüne alınarak verilmiş yenilenme öncesi ve sonrası kullanıcı
sayısı grafiği sunulmuştur. Veriler ışığında aktif üye sayısının %162,9 oranında arttığı gözlemlenmiştir.
4.Tasarımın Personel Üzerine Etkisi
Personelin kullanıcıya yansıttğı duygu kütüphane gelen kitlenin oranında artışa ve azalmaya neden olur. Sebebi ise personelin
verimliliğinin düşük olması aidiat duygusunu kazanamamış olması ve kullanıcı kitlesini yorumlayamamasından kaynaklanır.
Kütüphane içerisindeki iç yüzey kaplamalar ve mobilyalar kaliteli, uygun renk ve boyutlarda, estetik ve konforlu olmalıdır.
Bu şartlar uygulanırken kullanıcıların ve kütüphane çalışanlarının ihtiyaçları ele alınmalıdır. (Hazırlar, 2004) Personelin
verimliliğini ve aidiyet duygusunu artırabilmek için iç tasarımda kullandığmız renklerin çalışmaya teşvik edici ve destekleyici
nitelikte olması gerekmektedir. Öte yandan personelin kullanmış olduğu ekipmanlar da kullanıcı kitlesine hizmet verebilcek
düzeyde olmadır. Tüm bu şartlar sağlandığında işlevselliği arttırılmış bir kütüphane düzeni herkesin çalışmak isteyebileceği
alanlara dönüşecektir.
5.Sonuç
Üreten neslin, üreten, işleyen ve yenilenen kütüphanelere ihtiyacı vardır. Bu nedenle de kütüphanelerin tasarım ve düzeni
çağa ayak uydurabilen ve neslin ihtiyaçlarını karşılayabilen konfor ve işlevsellikte olması çok önemlidir. Renklerdeki uyum,
189

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri

ışığın doğru kullanımı, çalışma alanlarındaki estetik ve konfor kütüphanelerin kullanıcı kitlesindeki artışı gözler önüne sermiştir.
Mekanın ferah ve çalışma isteği uyandıracak şekilde tasarlanması geçmiş dönemlerdeki sadece bilgi edinme düzenine uygun
hazırlanan alanlardan çok daha kullanışlı olduğu görülmüştür. Kullanıcılar için hazırlanan çevim içi alanlarında teknolojiye
uygun nitelikte ve kullanışlı olması önemi ortaya çıkmıştır.
Personelin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilen çalışma alanları çalışma ortamının kalitesini artırmaktadır. Rahat ve ferah
çalışma ortamlarının personelin motivasyonunu etkilediği tespit edimiştir. Motivasyonu yüksek personelin daha etkin bir ekip
çalışması yapabilmekte ve yaratıcı düşünme becerisi artmaktadır. Bu unsurların bir araya gelmesi ile daha aktif ve yenilikçi
bir kütüphane işleyişi oluşmaktadır.
İç mekan tasarımı pozitif unsurlar ile donatılmış bir kütüphanenin kullanıcısı ve personeli olmak üretkenliği, aktif olmayı
ve çalışma istediğini tetiklemektedir. Tasarım unsurları ile desteklenmiş olan bu iç mekanlar; vurguyu doğru yere yaptığı,
dokunsallıkta cazip olanı yakaladığı ve renkleri ile görsel algıyı desteklediği için kullanıcı ve personeli içine çekmektedir. Cazip
ve elverişli olanı yakalayan bu kütüphaneler her kesime hitap edebilecek nitelikte olmaktadır.
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Öz
Bireyin bebeklik ve çocukluk evresi, yaşamın sonraki dönemlerinde gerekli olan bilgiler ile davranış kalıplarının edinilmesi
bağlamında hazırlık aşaması olarak değerlendirilmektedir. Bu dönem, olumlu-olumsuz pek çok davranış ve uygulamanın
öncelikle deneyimleyerek ve taklit ederek öğrenildiği temel zaman dilimidir.
‘Okuma kültürü’, ‘bilgi kültürü’ ve bu konuların üst başlığı sayılabilecek olan ‘kütüphane kültürü’nün kazanımı noktasında
adeta bir hazine değerindeki çocuk kütüphanelerinin kullanımı da, bu evrede öğrenilecek/ öğretilecek en önemli davranış
kalıplarından birisidir.
Çocuğun gelişimi, kişiliğinin oluşumu ve “aktif vatandaş” olabilmesi bağlamındaki yeri ve önemi uluslararası düzeyde ve çocuk
merkezli bütün alan uzmanlarınca kabul edilmiş olan çocuk kütüphaneleri bu anlamda, hizmetinde bulunduğu sosyal çevre ile
etkili bir iletişim içerisinde bulunmalı; bu kapsamda, sürekli olarak planlı halkla ilişkiler uygulamaları gerçekleştirmelidir.
Halkla ilişkiler, kısaca, kamuoyunu etkileme ve ondan etkilenme sürecidir. Bu anlamda, sektörü ne olursa olsun, bütün işletmeler
ve kurumlar, hedef kitlesini belirlemek ve onlarla etkin iletişim kurabilmek için halkla ilişkiler faaliyetleri yürütmektedir.
Diğer kurumlar gibi, çocuk kütüphaneleri de hizmet kalitelerini ve kullanıcı memnuniyetini artırabilmek için planlı halkla ilişkiler
uygulamaları yapmak zorundadır.
Bu bildiride, ülkemizde hizmet veren bağımsız çocuk kütüphanelerinin (halk kütüphanelerinden ayrı) halkla ilişkiler uygulamaları
ele alınacaktır. Bu çerçevede, söz konusu kütüphanelerde görev yapan personelin halkla ilişkiler konusundaki bilgi ve
düşünceleri değerlendirilecektir.
Çalışmada ayrıca “yaşayan kütüphane” kavram ve olgusu da kısaca tanımlanacak; bu olgunun çocuk kütüphaneleri bağlamındaki
yansıması incelenecektir.
Son olarak, çocuk kütüphanelerinin etkili halkla ilişkiler uygulamaları bağlamında çeşitli önerilerde bulunulacaktır.
Abstract
The individual’s infancy and childhood stages are evaluated as a preparation stage in the context of acquiring behavioral
patterns and information needed in later life periods. This is the basic time period in which many positive and negative
behaviors and practices are first learned by experiencing and imitating.
The use of children’s libraries, literally treasure-worthy, at the point of ‘reading culture’, ‘knowledge culture’ and ‘library
culture’, which can be considered as the superscript of these topics, is one of the most important patterns of behavior
to be learned / taught at this stage.
Children’s libraries that have been recognized at the international level and by all child-centered field experts in the context
of the child’s development, personality formation and to be active citizenship, should communicate effectively with the
social environment they serve; in this context, it must constantly implement planned public relations activities.
Public relations are, shortly, the process of influencing public opinion and affected by it. In this sense, whatever the
sector, all businesses and institutions carry out public relations activities in order to identify the target audience and to
communicate effectively with them.
Like other institutions, children’s libraries have to apply planned public relations practices to improve service quality and
user satisfaction.
In this study will address the public relations practices of the independent children’s libraries (apart from the public
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libraries) that are serving the public in our country. In this framework, the knowledge and ideas of the people worked in
the library will be evaluated.
The study will also briefly describe the “living library” concept and phenomenon; the reflection of this phenomenon in the
context of child libraries will be examined.
Finally, various suggestions will be made in the context of effective public relations practices of children’s libraries.
Anahtar Sözcükler: Halkla ilişkiler; Çocuk kütüphaneleri; Yaşayan Kütüphaneler
Keywords: Public relations; Children libraries; Living Libraries
1. Giriş
Çocuklarımızın okuma alışkanlığına ve bilgi okuryazarlığı donanımına sahip, kütüphane kültürünü içselleştirmiş, toplumsal
zeminde nitelikli birey ve aktif vatandaş olarak yetişebilmeleri bağlamında çocuk kütüphaneleri yaşamsal derecede önemlidir.
Bu anlamda, ülkelerin nicelik ve nitelik olarak yüksek özellikli çocuk kütüphanelerine sahip olmaları zorunludur. “Yaşayan
Kütüphaneler” modeli içerisinde, “yaşayan çocuk kütüphaneleri” şeklinde isimlendirebileceğimiz bu kütüphaneler, geleceğe
güvenle bakmak isteyen ülkeler ve devletler için hayatî önemi haiz kurumlardır.
Söz konusu kütüphanelerin, misyonlarını gereğince yerine getirerek yaşamsal rollerini hakkını vererek oynayabilmeleri için,
hizmet bölgelerindeki hedef kitlelerine etkin biçimde ulaşmaları, başarılı bir performans sergilemeleri noktasında temel
zorunluluklardandır.
2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Kütüphane
2.1.1. Tanım
Kütüphane, çeşitli tür ve formattaki bilgi kaynaklarını sağlayarak, uluslararası standartlar ve yöntemler çerçevesinde
düzenleyen ve gereksinim duyan bireylere etkin biçimde sunan bir bilgi sistemidir.
Başka bir tanımlamayla, kütüphane, ‘uzman ve destek personel eliyle hazırlayarak sunduğu bilgi hizmetleriyle örgün ve yaygın
eğitimi, farklı boyutlardaki araştırmaları ve serbest zaman ilgilerini destekleyen bir eğitim ve kültür kurumu olmasının yanı
sıra, aynı zamanda bir sosyalleşme merkezi’dir.
2.1.2. Temel Unsurlar
Kütüphane adlı bilgi sistemini oluşturan beş temel unsur söz konusudur. Bunlar; ‘kullanıcı’, ‘personel’, ‘koleksiyon/ derme’,
‘bütçe’ ve ‘bina’dır.
Bu unsurların her biri, sistemin gerçek anlamda var olması bağlamında bulunması zorunlu olan öğeler olmakla birlikte, verilecek
bilgi hizmetlerinin niteliği ve son aşamada yüksek düzeyde kullanıcı memnuniyetine erişebilmek noktasında, üniversitelerin
bilgi ve belge yönetimi (BBY) bölümlerinde en az dört yıl süreyle lisans öğrenimi görmüş kütüphaneciler/ bilgi ve belge
yöneticileri sistemin ana unsuru olarak ön planda yer almaktadır.
2.1.3. Kütüphane Türleri
Kütüphane kurumunun evrensel düzeyde kabul görmüş altı türü bulunmaktadır. Bu türler aşağıda görüldüğü gibidir;
•
Milli kütüphaneler
•
Halk kütüphaneleri
•
Üniversite kütüphaneleri
•
Çocuk kütüphaneleri
•
Okul kütüphaneleri
•
Özel kütüphaneler
2.2. Çocuk Kütüphanesi
Bebeklik ve çocukluk evreleri, bireyin zihinsel, ruhsal ve fiziksel olarak gelişmesi bağlamında, hayatın en uzun bölümünü
oluşturacak olan gençlik ve yetişkinlik dönemlerine hazırlanmasına yönelik olarak çok yönlü eğitim ve öğrenim gördüğü yaşam
evresini kapsamaktadır. Yaşam boyu öğrenme olgusunun dünya genelinde kabul gördüğü günümüzde, bu kültürün edinimi
bağlamında da bu dönemler son derece önemli ve değerli zaman dilimleri olarak benimsenmektedir.
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Bu anlamda, çocuklara yönelik kütüphane hizmetleri, hiçbir zaman çocuklar ve aileleri için günümüzdeki kadar önemli olmamış;
bilgiye erişim ve dünyanın çok kültürlü zenginliklerinin yanı sıra, yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri toplumların
önceliği durumuna gelmiştir (IFLA, 2003: 1).
Yaşamın ilk evrelerinde çocuklar entelektüel ve duygusal, dil, toplumsal, eğitimsel ve motor becerileri gibi çeşitli yönlerden
gelişmelerine katkıda bulunacak hizmetlere gereksinim duyarlar (PULMAN ilkeleri…, 2004: 70). Bu anlamda nitelikli bir
çocuk kütüphanesi, çocukları yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri ile donatarak, onların topluma katılımlarını ve
katkıda bulunmalarını sağlar (IFLA, 2003: 1).
Çocuk kütüphanesini, Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği’nde (2012) yer aldığı şekilde, kısaca, ‘il veya ilçe halk kütüphanesine
bağlı olarak, on dört yaşına kadar olan çocuklara ayrı bir binada hizmet veren kütüphane’ (‘Tanımlar’ 4/ c) olarak tanımlamak
mümkündür. Bununla birlikte, ilgili mevzuat kapsamında yapılan bir tanım olmasına da bağlık olarak, bu tanımın, çocuğun çok
yönlü gelişiminde önemli bir yeri olan çocuk kütüphanesini tanımlayabilmekten, onunla ilgili fikir vermekten uzak olduğu açıktır.
Bu nedenle, biraz daha geniş ve işlevsel bir bakış açısıyla tanımlanacak olursa, “çocuk kütüphanesi, çocukluğun bütün
evrelerini kapsayacak şekilde oluşturduğu koleksiyonu aracılığıyla çocukların eğitim, bilgi, kültür, sanat ve oyun odaklı
gereksinimlerini karşılamaya yönelik hizmetler düzenleyerek, çocuğun dil seviyesi, anlam evreni ve duygusal düzeyine uygun
şekilde sunan albenili yaşam alanıdır”.
Çocuk kütüphanesinin amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür (IFLA, 2003: 7);
•
Her çocuğun hakkı olan;
o Bilgi
o İşlevsel, görsel, dijital ve medya okuryazarlığı
o Kültürel gelişim
o Okuma gelişimi
o Yaşam boyu öğrenme
o Boş zamanlar için yaratıcı programlara erişimi kolaylaştırmak,
•
Çocukların açık erişimli tüm kaynaklara ve ortamlara erişimini sağlamak,
•
Çocuklar, ebeveynler ve bakıcılar için çeşitli etkinlikler sunmak,
•
Ailelerin toplum içine girişini kolaylaştırmak,
•
Çocukları güçlendirmek ve çocukların özgürlüğünü ve güvenliğini savunmak,
•
Çocukları kendine güvenen ve yeterli bireyler olmaya teşvik etmek,
•
Barışçıl bir dünya için çabalamak.
Çocuk kütüphaneleri bu amaçlara yönelik olarak, ‘bebekler ve küçük çocuklar’, ‘okul öncesi çocuklar’, ‘13 yaşına kadar olan
okul çocukları’, ‘özel gereksinimi olan gruplar’, ‘ebeveynler ve diğer aile üyeleri’, ‘bakıcılar’ ve ‘çocuklar, kitap ve medya
alanlarında çalışan diğer yetişkinler’ biçiminde gruplandırılabilecek olan hedef kitlelere hizmet verirler (IFLA, 2003: 6).
Bu kütüphaneler, çocukların bilgi, kültür ve eğlenme gereksinimlerini aşağıdaki biçimlerde karşılamalıdır (IFLA, 2003: 11-12);
•
Çeşitli materyalleri ödünç vererek,
•
Bilgi ve danışma hizmeti sunarak,
•
Çocuklara materyal seçiminde yardım ederek,
•
Materyal seçimi ve kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi sürecine çocukları da katarak,
•
Kütüphane kullanımı ve bilgi okuryazarlığı eğitimi vererek,
•
Güdüleyici etkinlikler yaparak (okuma teşviki),
•
Yaratıcı programlar ve öykü okuma hizmeti sunarak,
•
Ebeveynlere ve bakıcılara eğitim vererek,
•
Bakıcılara, okul öncesi öğretmenlere, öğretmenlere ve kütüphanecilere danışma hizmeti sunarak ve eğitim vererek,
•
Kurum ve kuruluşları destekleyerek ve işbirliği yaparak.
Bu hizmetleri verimli bir şekilde gerçekleştirebilmek için çocuk kütüphaneleri, çocukların gelişimine uygun, basılı materyal
(kitap, dergi, çizgi romanlar, broşür), medya (CD, DVD, kasetler), oyuncaklar, öğrenme oyunları, bilgisayar, yazılım ve
internet bağlantısını da içeren her türden materyali bulundurmalıdır (IFLA, 2003: 9).
2.3. Yaşayan Kütüphane
Kütüphaneler, farklı türleri bulunmakla birlikte, temel işlevleri bağlamında kullanıcılarına uzun süre belli hizmetleri sunmuş
olan eğitim ve kültür kurumlarıdır.
Bu anlamda, çok uzun yıllar boyunca kütüphanelerde sunulan bilgi hizmetleri, farklı türlerdeki bilgi kaynaklarının basılı olması,
bunların kütüphane binalarında bulunması ve bu mekânlarda hizmete sunulmasına bağlı olarak, referans/ danışma, ödünç
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verme ve biraz daha yakın dönemlere gelindiğinde eklenen bilgi tarama hizmetleriyle sınırlı kalmıştır. Bununla birlikte, geçen
yüzyılın son çeyreğinden itibaren yaşanan yoğun teknolojik gelişmelere bağlı olarak, bilgi kaynaklarındaki fiziksel değişim ve
erişim ortamlarının çeşitlenmesi sonucunda kütüphanelerin işlevleri, görevleri ve faaliyetlerinde de gelişme, değişme ve
çeşitlenmeler görülmeye başlanmıştır.
Özellikle söz konusu teknolojik gelişmelerin üreticisi konumundaki ülkelerde bu değişikliklerin yaşanmasıyla birlikte,
kütüphanelerin, klasik hizmetlerinin yanı sıra, kültür, sanat ve müzik odaklı hizmetleri de kapsamlarına almaya başladıkları
görülmüştür. Çok yakın zamanlarda bunların ötesine geçilerek, bilhassa halk kütüphaneleri bağlamında olmak üzere, hedef
kitlelerdeki değişmeler ve talep çeşitliliği sonrasında “sosyalleşme zemini olma” görevi de kütüphanelerin işlevleri arasına
girmiştir. Bu doğrultuda kütüphaneler, adeta hizmet verdikleri bireyler gibi nefes alan ve yaşayan mekânlara dönüşme
eğilimine girmiştir.
Bu yeni kütüphaneyi, bütün kütüphane türlerinin üstünde, şemsiye bir adlandırma ve ‘Yaşayan Kütüphane’ kavramı ile
isimlendirmek mümkündür.
Buna göre, “yaşayan kütüphane; sadece kitap ödünç alınıp-verilen, çeşitli konularda farklı ölçeklerde araştırma yapılan,
kullanıcının kullanımına sunulmuş bütün alanlarda sessiz durulması zorunlu olan, ders çalışılan ve sınavlara hazırlanılan
mekânlar olmanın çok ötesinde, sesli ve sessiz yapılan birçok faaliyet bağlamında bireyin günlük yaşamında yer alan yaşayan
bir organizmadır.”
Geniş bir yaklaşımla, ‘yaşayan kütüphane’, çeşitli ölçeklerde araştırma yapılabilen; gerekli bilgilere farklı tür ve biçimdeki
bilgi kaynakları aracılığıyla ulaşılabilinen; günlük gazetelere, haftalık ve aylık edebî dergilere en geniş şekilde ve kolaylıkla
erişilen; müzik dinlenilebilen; özel alanlarda grup çalışması yapılabilen; ücretsiz olarak kitap ve görsel-işitsel materyal ödünç
alınabilen; sanatsal ve kültürel etkinliklere ücretsiz katılım imkânı veren; hat ve ebru gibi geleneksel sanatlar ile teknoloji
okuryazarlığı ve yabancı dil kursları verilen; film izlenilebilen; konferans dinlenilebilen; yazar-okur buluşmaları ile imza günleri
düzenlenen; sanat ve beceri odaklı ürünlerin sergilenerek ilgili halk kesimleriyle buluşmasına fırsat veren; yerel sanatçılar
ve kanaat önderlerinin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasına imkân veren; hizmet verilen bölgedeki kültürel miras
unsurlarını muhafaza eden ve sergileyen; bu ve benzeri hizmetleri sunmanın ötesinde, herhangi bir şey yapmaksızın uygun
bir köşesinde sessizce istirahat edilen ve böylelikle ‘ev’ ve ‘iş/ okul’ gibi, bireylerin iki temel mekânının yanına üçüncü mekân
olarak eklenen yeni yaşam alanıdır.
2.4. Yaşayan Çocuk Kütüphanesi
Bilgi edinme ve serbest zaman okumalarına yönelik kaynakların sadece basılı olarak üretildiği dönemlerde, çocuklar için
kütüphane hizmetlerinin genel amacı, “yazı ve resimleri tanımaya başladıkları ilk günden, yetişkinler seviyesine ulaşıncaya
kadar zevklerine ve isteklerine uygun kitap sağlamak; okuyacaklarını seçme özgürlüğü tanımak ve zaman zaman rehberlik
etmek” (Üstün, 1979: 20) şeklinde tanımlanırken, bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler sonrasında günümüzde bu
amacın yetersiz kaldığı açık biçimde görülmektedir.
Bu bağlamda çocuk kütüphaneleri, sürekli artan toplumsal değişikliklere yanıt vermeli ve bütün çocukların bilgi, kültür ve
eğlenme gereksinimlerini karşılamalıdır (IFLA, 2003: 1).
Anılan zorunluluk çerçevesinde ve “yaşayan kütüphane” olgusunun temel unsurları bağlamında tanımlanacak olursa, “yaşayan
çocuk kütüphanesi; bebeklerin ve çocukların yaşları ve gereksinimleri bağlamında değişiklik gösterecek olmakla birlikte, -genel
olarak- okuma, bilgi edinme, oyun, eğlenme, keyifli zaman geçirme, teknolojiye erişim, araştırma, ders yapma ve sosyalleşme
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetler sunan bilgi, kültür ve iletişim/ etkileşim merkezidir.”
Diğer bir anlatımla, bu kütüphane, çocuklara bol çeşitli oyuncaklar ve uygun kitap, dergi vb. materyaller eşliğinde, anne,
baba, anneanne, babaanne gibi yakınları ve bakıcıları nezaretinde, hatta gereğinde uzmanlar aracılığıyla bilgilenme, oynama,
eğlenme, sosyalleşme ve böylelikle nitelikli bireyler olarak yetişme imkânı veren canlı/ dinamik bir kurumdur.
Bu özellikleri itibariyle, söz konusu çocuk kütüphanesi; hizmet verdiği çocukların, okuma alışkanlığı ve kütüphane kültürünü
edinmiş, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip kişiler olarak yetişmeleri ve yaşamlarının daha sonraki gençlik ve yetişkinlik/
olgunluk evrelerinde, toplumsal zeminde “aktif vatandaş” kimliğiyle yer alabilmesi bağlamında ‘hayatî önemi haiz’ (yaşamsal
derecede önemli) temel kurumlardan biridir.
2.5. Halkla İlişkiler
2.5.1. Tanım
Halkla ilişkilerin çok sayıda ve farklı boyutlarının öne çıkarıldığı tanımları bulunmaktadır. Bu çeşitlilik bağlamında, Amerikan
Halkla İlişkiler Birliği tarafından 200 kadar tanım saptanmış olduğu ifade edilirken (Ertekin, 1995: 8); halkla ilişkiler odaklı
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diğer bir kurum (Foundation for Public Relations Research and Education) tarafından, 65 uzmanın katılımıyla yapılan geniş
çaplı bir araştırmayla, 1906-1976 yılları arasında kavramla ilgili gelişme ve değişmelerin izlenmesine bağlı olarak, 472 tanım
saptandığı belirtilmektedir (Balta Peltekoğlu, 1993: 3-4).
Yapılan bu ayrıntılı ve geniş ölçekli çalışma sonrasında ortaya konulan tanıma göre, halkla ilişkiler, “bir işletme ile hedef
kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan ayrıcalıklı bir yönetim görevi” (Balta
Peltekoğlu, 1993: 3-4) olarak tanımlanmaktadır.
Hedef kitleyi öne çıkaran bir başka tanımla ifade edilecek olursa; halkla ilişkiler, hedef kitlenin sevdiği, beğendiği ve memnun
olduğu uygulamaların neler olduğunu çeşitli yöntemlerle öğrenerek, bu uygulamaları daha fazla yapmak; beğenmediği,
istemediği ve sevmediği uygulamaları ise, hiç yapmamaktır.
2.5.2. Amaç
Halkla ilişkilerin amaçları, geniş bir açıdan ele alınarak, aşağıdaki maddeler çerçevesinde sıralanabilecektir (Canfield, 1964:
53; Mıhçıoğlu, 1970: 96-98; Tortop, 1993: 10);
•
Kanun ve nizamlara uyulmasını sağlamak için bunlar hakkında halka aydınlatıcı bilgi vermek (trafik kuralları vs.),
•
Örgütün sunduğu hizmetleri geliştirmek,
•
Hizmet edilen halk ile yönetim arasında karşılıklı güven sağlamak,
•
Etkilemek,
•
İyi niyet elde edebilmek,
•
Destek sağlamak,
•
Kararların isabet derecesini artırabilmek için halktan bilgi almak,
•
Halkı aydınlatmak ve çalışmaları onlara benimsetmek,
•
Yapılacak uygulamalarda hata ve/ veya aksaklık oranını en alt düzeye indirebilmek amacıyla, halkın istek, öneri, telkin
ve şikâyetlerini toplamak,
•
Halk üzerinde yönetime karşı olumlu düşünce ve davranışlar yaratmak.
Burada sıralanan başlıklardan da açık biçimde anlaşılacağı üzere, halkla ilişkiler uygulamalarında amacın; “yönetim ile halk”,
“işletme ile müşteri”, “kurum ile vatandaş”, kısacası halkla ilişkiler uygulamalarına sebep olan iş ve işlemler bağlamında,
mesajın kaynağı ve alıcısı konumundaki kişi ve/veya gruplar arasında karşılıklı güven ve anlayışı tesis ederek, her iki tarafın da
kazançlı çıkacağı bir iletişim ortamını sağlamak olduğunu söylemek mümkündür.
2.5.3. İlkeler
Halkla ilişkiler çalışmalarında başarılı sonuçlar edebilmek için uyulması gerekli olan birtakım ilkeler bulunmaktadır.
Çeşitli çalışmalar çerçevesinde genişletildiği görülmekle birlikte, uzun dönemler içerisinde öne çıkan ilkeleri aşağıda görüdüğü
şekilde özetlemek mümkündür (Canfield, 1964: 13; Newsom, Scott and Vanslyke, 1989: 5; Asna, 1997);
•
Dürüstlük,
•
Açıklık,
•
Gerçekçilik,
•
Tarafsızlık,
•
İnandırıcılık,
•
Sabırlılık.
2.5.4. Kullanılan Araçlar
Halkla ilişkiler uygulamalarında yararlanılacak araçlar bağlamıında çalışmayı yapan şirket, kurum ve kuruluşlar için çok sayıda
ve farklı türde araç bulunmaktadır.
Bu araçları, aşağıda görüldüğü gibi, dört grup şeklinde gruplandırmak mümkündür (Canfield, 1964; Asna, 1969; Barber,
1980; Kazancı, 1982; Ertekin, 1986; Asna, 1997; Bıçakçı, 1999; Sabuncuoğlu, 2004; Çamdereli, 2004 );
•
Yazılı araçlar;
Gazete, dergi, bülten, başlıklı kâğıt, afiş, kartvizit, kitapçık, kitap, ilân tahtası, el kitabı, mektup, el ilânı, broşür, pankart,
yıllık rapor...
•
Sözlü araçlar;
Yüz yüze görüşme, telefonla görüşme, toplantılar, herkese açık davetler (open house), panel, konferans, seminer,
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sempozyum...
•
Görsel-işitsel araçlar;
Televizyon, radyo, film, internet tabanlı ortam ve uygulamalar (Web sitesi, blog, Facebook, Twitter, Instagram vs.)…
•
Sosyal araçlar;
Açılış törenleri, yıldönümü törenleri, kurumsal amaçlı çeşitli kutlamalar, fuarlar, sergiler...
Öte yandan, etkili çalışmalar yapabilmek için bu araçların tercihi noktasında, mesajın içeriği ve hedef kitlesi mutlaka en doğru
şekilde eşleştirilmeli; diğer bir ifadeyle, mesajı ilgili hedef kitleye en etkili biçimde taşıyabilecek araç veya araçlar tercih
edilmelidir.
3. Araştırmanın Amacı, Yöntemi, Evren ve Örneklemi
3.1. Araştırmanın Amacı
Yapılan araştırmanın amacı, ülkemizde Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne (KYGM) bağlı olarak hizmet veren
bağımsız halk kütüphanelerinde (halk kütüphanesi binalarından ayrı) görev yapan personelin halkla ilişkiler konusundaki eğitim
ve bilgi düzeylerini belirleyebilmek, kütüphanelerde yapılmakta olan halkla ilişkiler çalışmaları hakkında bilgi edinmek, elde
edilen bulgular üzerinden değerlendirmeler yapmak ve halkla ilişkiler çalışmalarının niteliğinin artırılması bağlamında geleceğe
yönelik önerilerde bulunmaktır.
3.2. Araştırma Yöntemi ve Veri Toplama Tekniği
Araştırmada “olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların ne olduğunun betimlenmeye, açıklanmaya
çalışıldığı” (Kaptan 1989: 34) ‘betimleme yöntemi’ kullanılmıştır.
Çalışma kapsamında, önemli veri toplama tekniklerinden biri olan ve pek çok araştırma kapsamında yoğun biçimde tercih
edilen “anket tekniği” kullanılmıştır.
“Kalem-kâğıt yoluyla objenin, bireyin ya da grubun kendisi hakkında bilgi vermesi” (Kaptan 1989: 75-77) şeklinde tanımlanan
anket, çalışmanın amacı doğrultusunda hazırlanmış ve araştırma kapsamındaki çocuk kütüphanelerinin çalışanlarına ve
yöneticilerine uygulanmıştır.
Toplam 40 sorunun ilk 27’si bütün personele yönelik olarak düzenlenirken, 28-40 numaralı sorular, çeşitli unvanlar ile görev
yapan kütüphane yöneticilerine yöneltilmiş; anket formu, 2018 yılı mayıs ayında, isim, elektronik posta adresi ve telefon
bilgilerini içerir şekilde KYGM’den alınan listede yer alan personelin e-posta adreslerine gönderilmiştir.
Personelin bir kısmı, anketin gönderilmesinin ardından birkaç gün gibi kısa bir süre içerisinde cevaplandırılmış anket formlarını
e-posta ile geri gönderirken, bazı personel daha geç sürelerde cevap vermiş; bir kısmı, araştırmacının birkaç kez telefon
etmesi sonrasında göndermiş; bazıları ise, tekraren rica edilmesine karşın anket formunu doldurmamayı ve dolayısıyla
araştırmaya katılmamayı tercih etmiştir.
3.3. Araştırma Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili temel birimi olan KYGM’ye bağlı olarak hizmet veren 54 bağımsız
çocuk kütüphanesi (Mayıs 2018 itibariyle) oluşturmaktadır.
Çalışmanın konu ve kapsam olarak ilk kez yapılan bir araştırma olmasına bağlı olarak, en geniş kitleye ve verilere ulaşabilmek
amacıyla örneklem alınmamış, diğer bir ifadeyle, araştırma evren kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Bununla birlikte, araştırmanın başlatıldığı ve KYGM’den kütüphanelere ilişkin bilgilerin alındığı Mayıs 2018 dönemi itibariyle
54 bağımsız çocuk kütüphanesinden 7’si “geçici kapalı” olduğu için, çalışmanın kapsamını 47 bağımsız çocuk kütüphanesi
oluşturmuştur.
4. Araştırma Bulgularının Analizi
Araştırmaya Katılım Düzeyi
Araştırmanın evrenini oluşturan 54 bağımsız çocuk kütüphanesinden 7’si (%12,97) “geçici kapalı” olduğundan, çalışma 47
(%87,03) bağımsız çocuk kütüphanesi üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Bu kütüphanelerin 36’sı ankete cevap vermiş; böylelikle araştırma -kurumsal anlamda- yüksek bir oranla, %76,59 katılım
düzeyiyle gerçekleştirilmiştir.
Araştırmaya katılan 36 kütüphanede, farklı statülerde olmak üzere, toplam 91 personel görev yapmaktadır. Bu personelden
araştırma anketini cevaplayan personelin oranı %53,84’tür (49 kişi).
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Yaş
Kütüphane çalışanları “yaş” odağında incelendiğinde en geniş grubu 41-50 yaş aralığındaki personelin (%42,85) oluşturduğu
görülmektedir. Bu grubu sırasıyla, 51-60 (%26,53), 22-30 (%16,32), 31-40 (%12,24) ve 61+ (%2,04) yaş grupları
izlemektedir.
Cinsiyet
Araştırmaya katılan personelin %61,22’si erkek (30 kişi), %38,78’i ise kadındır (19 kişi).
Öğrenim Düzeyi
Tablo 1’de görüldüğü üzere, katılımcı personelin büyük çoğunluğu (%63,27 - 31 kişi) üniversite mezunudur.
Tablo 1: Katılımcı Personelin Öğrenim Düzeyi.
Öğrenim Düzeyi
Üniversite (Lisans)
Lise
Ortaokul
İlkokul
Diğer
TOPLAM

Sayı
31
15
1
1
1
49

(%)
63,27
30,61
2,04
2,04
2,04
100.0

Kütüphanecilik/ Bilgi ve Belge Yönetimi Konusunda Üniversite Düzeyinde Öğrenim Görme Durumu
Katılımcıların %77,56’sı üniversitede lisans düzeyinde kütüphanecilik/ bilgi ve belge yönetimi (BBY) öğrenimi görmemiştir
(38 kişi). Bu alanda eğitim-öğretim programlarından mezun olan personelin oranı %22,44’tür (11 kişi).
Üniversite düzeyinde kütüphanecilik/ BBY öğrenimi gören personelin tamamı (%100) lisans düzeyinde öğrenim görmüştür.
Kütüphanecilik/ Bilgi ve Belge Yönetimi Konusunda Üniversite Dışında Eğitim Alma Durumu
Katılımcıların %26,53’ü üniversite öğrenimi dışında olmak üzere kütüphanecilik/ BBY alanında eğitim aldığını ifade etmiştir.
Bu durumda olmayan personelin oranı ise, %69,38’dir.
Eğitim alan personelin (13 kişi) %69,23’ü kütüphanecilik/ BBY bölümlerinde öğrenim görmemiş kişilerken, %30,77’si lisans
düzeyinde öğrenim görmüştür.
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“Halkla İlişkiler” Kavramı Hakkında Bilgi Düzeyi
Katılımcı personel, “Halkla ilişkiler kavramı sizin için ne ifade ediyor” sorusuna, bilgi düzeyleri çerçevesinde doğru tanımlara
çok yakın, benzer veya çok uzak/ ilgisiz cevaplar vermiştir. Diğer bir ifadeyle, bu konuda eğitim alan personel çok yakın ve ilgili
cevaplar verebilirken, eğitim almamış olan personel çok uzak, ilgisiz ve yanlış cevaplar vermiştir.
Halkla ilişkiler konusunda öğrenim gören veya başka yollarla eğitim alan personelin düşüncelerinden bazıları şu şekildedir;
•
Kamunun veya özel kuruluşların olumlu imaja sahip olabilmeleri için gerekli olan tanıtım politikasıdır. Kuruluşların
bu doğrultuda yönlendirilmesi, insan grupları ve kuruluşlar arasında gerekli bilgi akışının sağlanması ve bu bilgi akışının
amaçlanan sonuca ulaşması için yapılan planlı faaliyetlerdir.
•
Kurumların, şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının vb. halkla olan ilişkilerinin karşılıklı olarak geliştirilmesi, tanıtılması,
açıklanması faaliyetidir.
•
Herhangi bir kurum veya şirket ile oradan faydalanmak için oraya gitmiş olan insanlar arasındaki kurulan diyalog.
•
Halk ile kurumlar arası karşılıklı istek, memnuniyet.
•
Belli bir kitleyi etkilemek, tanıtım yapmak için yapılan tüm faaliyetler.
•
Bir unsurun (şirket-firma) halka tanıtımı.
•
Kurum ve kullanıcısı arasında bir köprü oluşturmak.
•
Halkla ilişkiler, kişinin ya da bir kurumun halkla ilgisini geliştirme ve anlama yolundaki çabalar.
•
Halkı doğru bilgilendirme, kurumu veya şirketi doğru tanıtma, kurumuna itibar sağlama faaliyeti.
•
Halkla ilişkiler, eğitim ve donanım gerektiren ciddi bir iştir. Kurumsallaşmanın olmazsa olmazları arasında yer alır.
•
İletişim becerisi.
•
Bir nevi reklam faaliyetlerinin ücret beklemeden kişinin kendinden ödün vererek toplum yararına yaptığı faaliyetlerdir.
•
Halkla çelişki değil ilişki içinde olmak, onu tanımak; istek, sorun ve sevinçlerine karşılık verebilmek.
•
Halkla ilişkiler, bir kurumun iletişim kuracağı kimselerin desteğini alabilmek için yaptığı örgütlenme hali.
•
Verilen hizmetin tanıtılması/ bilgilendirmesi, bir sempati uyandırılması.
Halkla ilişkiler konusunda herhangi bir düzeyde öğrenim görmeyen veya başka yollarla eğitim almayan katılımcıların
düşüncelerinden bazıları ise şöyledir;
•
Güler yüz, saygı, sevgi.
•
Güler yüzlülük, tutum, davranış.
•
Vatandaşlarla olumlu ilişkiler.
•
Vatandaşlarla iletişim.
•
Halkın istekleri doğrultusunda hizmet etmek.
•
Her şeyden önce bir iletişim süreci olduğundan insanlara karşı samimi ve dürüst bir şekilde yardımcı olmak önemli
unsurlarıdır.
•
Hizmet verdiği hedef kitle ile ilgili daha etkili iletişim kurma yöntemi.
•
Kişinin çevresiyle sağlıklı iletişimin kurabilmesinin doğru yollarını bilmeyi, bulmayı ifade eder.
•
Halkla ve okuyucularla iyi diyalog kurmak, halkın dilinden anlamak ve onların anlayacağı dilde konuşmak.
•
İyi tanıtım.
•
Halkın seviyesine inip-çıkıp diyalog kurmak.
•
Yeni iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler buna bağlı vs.
•
Halkı ilk geldiğinde iyi karşılamak, güler yüzlü davranmak çok önemlidir.
•
Bir faaliyetin, ürünün tanıtılması, sunulması ve fayda sağlaması için halkla buluşması işlemleri.
•
Yapılan işi vatandaşlara en iyi şekilde ulaştırabilmek.
•
Toplumla iç içe olmak, diyalog halinde olmak.
“Kütüphanecilikte Halkla İlişkiler” Kavramı Hakkında Bilgi Düzeyi
Kütüphane çalışanlarının, “Kütüphanecilikte halkla ilişkiler kavramı sizin için ne ifade ediyor” sorusuna verdiği cevaplar;
doğru olma, yakınlık, ilgililik ve yanlışlık bağlamında irdelendiğinde, halkla ilişkiler konusunda öğrenim görme / eğitim alma
durumlarının açıklayıcı özellikler taşıdığı görülmektedir.
Bu çerçevede, eğitim alan personelin ifade ettiği cevaplar şu şekildedir;
•
Kütüphane sevgisini aşılamak için gerekli olan 1. Şart.
•
Kütüphanelerin, faaliyet ve hizmetlerinin tanıtılması.
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•
Okuyuculara bilinçli şekilde yardımcı olmak. Kütüphaneyi herkese sevdirmek için istek ve talepleri dinlemek.
•
Kütüphanelerde verilen hizmetin hele de bir çocuk kütüphanesi ise “halkla ilişkiler” konusu çok önemlidir.
•
Halkla iç içe olmak ve iyi ilişkiler kurmak.
•
Okuyucu kitlesini tanıyıp onların gereksinimlerini öğrenip, karşılamak için iletişimi geliştirmek, planlama yapmak,
faaliyete geçmek.
•
Kütüphaneciliğin çeşitli kitle iletişim araçlarıyla halka tanıtılmasıdır.
•
Halkın kütüphanecilik alanıyla ilgili bilgilendirilmesi, kütüphane hizmetlerinden haberdar edilmesidir.
•
Verimlilik.
•
Kütüphane kullanıcıları ile iletişimin iyi derecede olması.
•
Kütüphaneye gelen her bir birey ile çalışan personelin arasındaki diyaloğu anlıyorum. Ve halkla ilişkiler konusunda,
kütüphanemize gelen okuyucularımızı en güzel şekilde ağırlayıp isteklerini karşılamayı kendimize görev bildik ve çalışmalarımız
bu şekilde devam ediyor.
•
Hizmet verdiğimiz kullanıcı kitlesi ile karşılıklı oluşturmaya çalıştığımız güven, anlayış ve saygı ortamı.
•
Kullanıcı ile kütüphane çalışanı arasındaki uyumlu iletişim.
•
Kullanıcıya güler yüz samimiyet, hoşgörü ve anlayış sağlamak amacı ile yapılan kullanıcı odaklı faaliyetler, tanıtım ve
reklam, kurumu sevdirmek amaçlı yapılan çalışmalar.
•
Yetişkin ya da çocuk her yaştan okuyucuya yardımcı olabilme duygusu.
•
Günümüzde halkın kütüphane hakkındaki bilgisi hem sınırlı hem de olumsuzdur. Burada en önemli araç halkla ilişkiler ve
tanıtım faaliyetleridir. Kütüphane hizmetlerinin tanıtılması, kullanıcıların aydınlatmak, yapılan faaliyetleri benimsetmek, halkın
istek, dilek, öneri ve şikâyetlerini değerlendirerek daha iyi sonuçlar almayı nitelikli hizmet sunmayı amaçlayan çalışmadır.
•
Okuyuculara yardımcı olmak.
•
Kütüphane hizmetlerini daha fazla kişiye daha fazla bilgi ile sağlayabilmektir.
•
Çocuk kütüphanesi olmamız sebebi ile hizmet götürdüğümüz ve götürmeyi hedeflediğimiz geniş kullanıcı kitlesinin,
sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığımız yönetim fonksiyonudur. Bunun için yaptığımız ve
yürüttüğümüz tüm faaliyetler halkla ilişkiler faaliyetlerinin destekleyici unsurlarıdır.
•
Yeri geldiğinde kendinden ve zamanından ödün vererek tanıtım faaliyetlerini yapmak, kâr amacı halkın bilgi birikimi
olan kütüphanelerin adını duyurma faaliyetlerini gerçekleştirmek.
•
Kütüphanede okuyucularla ilgili sorunları çözmek, iletişim kurmak, ilgilenmek.
•
Kütüphane hizmetlerinin kullanıcıya doğru yansıması için organize edilen planlı iletişim modeli.
•
Kütüphanelerin var olduğu, hizmet kalitelerinin ve niteliğinin her gün daha da artırıldığının duyurularak halkta bir
sempati oluşturmak.
Halkla ilişkiler konusunda öğrenim görmeyen / eğitim almayan personelin soruya ilişkin düşünceleri ise, aşağıdaki maddelerde
sıralandığı gibidir;
•
Kütüphanenin tanıtımını yapmak; kullanımı ve önemiyle ilgili olarak halkla iletişime geçmektir.
•
Kütüphane okurlarının bilgiye ulaşma çabası esnasında hem kütüphane çalışanları ile hem de diğer okurlarla iletişim
kurmayı ifade eder.
•
Kitap sevgisine ve kütüphaneye alıştırmak.
•
Okuyuculara bilinçli şekilde yardımcı olarak katkı sağlamak
•
KYGM devlet hizmetinin okuyucuya sunumu.
•
Kitap okuma alışkanlığını geliştirmek. Okuma sevgisini aşılamak ve en önemlisi işin devamlılığını sağlamak.
•
Halkla ilişkiler günümüzde organizasyonların göz ardı edemeyecekleri ölçüde öneme sahip bir durum arz etmektedir.
Bir ortamda bir adım önde olmak hedef kitleye daha erken ulaşmaya imkân verecektir.
•
Kütüphanemizin faaliyetlerinin, kapsamının vb. halka tanıtılması.
•
Okuyucularla iyi ilişkiler.
•
Güleryüz ve diyalog kurmak.
•
Öğrencilerimize ve velilerimize kütüphane hakkında bilgi vermek, sevdirmek ve güzel saygılı iletişim kurmak; okulları
ziyaret edip, bilgilendirmek.
•
Okuyucular ve kütüphane ziyaretçileri ile diyalogları iyi tutmak.
•
Kütüphane kullanıcıları ile verimli ve düzenli iletişim halinde olmak.
•
Kütüphanecilik hizmetlerinin kullanıcıya ulaştırılması.
•
Halk eğitimi konusunda verimli çalışmalar yaparak kütüphane kullanımını arttırmak.
•
Kitap ve dergileri ücretsiz olarak halka ulaştırmak için yapılan faaliyetler.
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•
Okuyucu taleplerini karşılamak.
•
Kütüphanemizi daha işlevsel olacak şekilde görevimizi yapabilmek.
•
Kütüphane halkla ilişkili bir hizmet türüdür. İlişkileri sağlıklı yürütemezseniz hizmette başarıdan söz edilemez
“Kütüphane Yöneticisi”nin Öncelikli Görevleri Hakkındaki Düşünceler (En Önemli Görülen İlk Beş Görev)
Araştırma anketine cevap veren kütüphane çalışanlarının kütüphane üst yöneticisinin (müdür, şube müdürü, sorumlu vs.)
en önemli/ öncelikli ilk beş görevinin neler olduğu hakkındaki görüşleri Tablo 6 – Tablo 10’da görüleceği üzere, daha çok
“klasik yönetici görevleri” tanımlamasıyla açıklanabilecek olan, ‘kütüphane personelinin mesai saatlerine dikkat etmek’,
‘kütüphanenin temizliğini kontrol etmek’, ‘düzeni sağlamak’ vb. başlıklarda yoğunlaşmaktadır.
1. ve 5. derece arasında yapılan sıralamalarda, ilk beş görev arasında “halkla ilişkiler” görevine yer verenlerin oranı -en geniş
tanım ve ilgili cevaplarla birlikte- %24,48’de kalmıştır.
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Bu görüşe “Hayır” cevabıyla katılmayanların oranı %12,24’te kalırken (6 kişi); 2 kişi (%4,08) soruyu cevapsız bırakmış; 4
kişi (%8,17) ise, farklı ifadeler eşliğinde olmak üzere, halkla ilişkiler konusunda bütün personelin eğitim almasının daha uygun
olacağına işaret etmiştir.
Kütüphanelerde Halkla İlişkiler Görevlisi Olma Durumu
Kütüphanelerde halkla ilişkiler konusunda eğitimli kişilerin görev yapmasına ilişkin olarak görüşlerine başvurulan personelin
%63,26’sı (31 kişi) “Sizce her kütüphanede bir “halkla ilişkiler görevlisi” olmalı mıdır?” sorusuna “Evet” cevabı vererek
olumlu görüş bildirirken, %16,33’ü (8 kişi) “Hayır” cevabıyla net şekilde olumsuz görüş bildirmiştir. Aynı sayıdaki personel
ise, “kütüphanelerde her personelin halkla ilişkiler görevlisi olması gerekir” ifadesiyle özetlenebilecek şekilde, her kütüphanede
bir halkla ilişkiler görevlisinin çalışması yerine, personelin bu konuda bilgi ve bilinç kazanmalarının daha uygun olacağını
belirtmiştir. 2 katılımcı (%4,08) soruyu cevapsız bırakmıştır.
Kütüphanecilik Alanında Yapılacak Halkla İlişkiler Çalışmalarında Sorumluluk
Katılımcıların, kütüphanelerde yapılacak halkla ilişkiler çalışmalarında sorumluluk düzeylerine ilişkin düşüncelerini belirlemek
amacıyla sorulan “Size göre kütüphanecilik alanında halkla ilişkiler konusunda çalışmalar yapmak kimin/ kimlerin görevidir?”
şeklindeki soruya verdikleri cevaplar Tablo 12’de yer almaktadır.
Buna göre, katılımcıların çoğunluğu (%30,61 / 15 kişi) bu konuda “1. Derece” sorumluluğun ‘BBY bölümleri’ne ait olduğunu
düşünmektedir. BBY bölümlerini, sırasıyla, ‘kütüphane yöneticileri’ ve ‘kütüphaneciler’ izlemektedir.
Tablo 12: Kütüphanecilik Alanında Yapılacak Halkla İlişkiler Çalışmalarında Temel Sorumluluk.
Derece →
Sorumluluk
BBY Bölümleri
Kütüphanecilik Dernekleri
Kütüphane Yöneticileri
Kütüphaneciler
Diğer
Cevapsız
TOPLAM

1. Derece
15 (%30,61)
3 (%6,12)
14 (%28,57)
13 (%26,53)
3 (%6,12)
1 (%2,04)
49 (%100,0)

2. Derece
3
7
10
13
-

3. Derece
6
11
9
6
-

4. Derece
9
12
2
8
-

5. Derece
11

TOPLAM
33
33
35
40
14

Öte yandan, soruda önem ve öncelik sırasına göre, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde numara vererek beşe kadar derecelendirme
yapılabileceği belirtilmesine rağmen, Tablo 13’de görüleceği üzere, katılımcıların önemli bir bölümü daha az sayıda tercih/
dereceleme yapmıştır.
Tablo 13: Kütüphane Personelinin Halkla İlişkiler Faaliyetleri Sorumluluğuna Yönelik Görüş Belirtme Sıklığı.
Bir seçenek işaretleyen

15 (%30,61)

İki seçenek işaretleyen

1 (%2,04)

Üç seçenek işaretleyen

1 (%2,04)

Dört seçenek işaretleyen

20 (%40,81)

Beş seçenek işaretleyen

11 (%22,44)

Cevap vermeyen
TOPLAM

1 (%2,04)
49 (100,0)

Buna göre, katılımcılar arasında en çok dört seçenek belirtilmiş (%40,81); çok büyük bir bölüm (%30,61) ise, tek seçenek
işaretleyerek sadece BBY bölümlerini bu konuda sorumlu olarak belirtmiştir.
Halkla İlişkiler Çalışmalarında Medyanın/ Kitle İletişim Araçlarının (Televizyon, Radyo, Gazete vs.) Etkisi
Kütüphane personelinin çok büyük bir bölümü (%63,26) halkla ilişkiler çalışmalarında kitle iletişim araçlarının/ medyanın
(televizyon, radyo, gazete vs.) son derece etkili olduğunu düşünmektedir (Tablo 14).
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Tablo 14: Halkla İlişkiler Çalışmalarında Kitle İletişim Araçlarının Etkisi.
Halkla
İlişkiler
Konusunda
Medyanın/
Kitle İletişim
Araçlarının
Etki Düzeyi
Sayı
(%)
(%63,26)
(%12,24)
(%16,32)
(%4,08)
(%2,04)
(%2,04)
(%100,0)

Son derece Oldukça
etkili
etkili

Etkili

Fark etmez/
Etkisiz

Diğer

Cevapsız

TOPLAM

31
6
8
2
1
1
49

Kütüphanelerin Web Sayfası Sahipliği
Katılımcı personelin belirttiği üzere (26 kişi), bağımsız çocuk kütüphanelerinin %53,06’sında kurumsal web sitesi
bulunmamaktadır. Web sayfası bulunan kütüphanelerin oranı ise, %44,90’dır. Bir katılımcı (%2,04) bu soruyu cevapsız
bırakmıştır.
Web sayfası bulunmayan kütüphanelerde görev yapan personelin %76,92’si (20 kişi) kütüphanelerine ait bir web sayfası
olmasını isterken, %23,08 oranındaki personel (6 kişi) bunu istemediğini belirtmektedir.
Halkla İlişkiler Çalışmalarında Sosyal Medyanın Etkisi
Katılımcıların en geniş bölümü (%44,89) halkla ilişkiler faaliyetlerinde sosyal medyanın (Twitter, Facebook vs.) son derece
etkili olduğunu belirtmektedir.
Tablo 15’de görüleceği üzere, halkla ilişkiler uygulamalarında sosyal medyanın etkisinin olmadığını düşünen personeli oranı
son derece düşüktür (%4,08).

Kütüphanelerde Sosyal Medya Hesabı Bulunma Durumu
Araştırma anketini cevaplayan personelin verdiği bilgilere göre, kütüphanelerin %59,18’inin Facebook hesabı varken, sadece
%34,70’inin Instagram, %32,66’sının da Twitter hesabı bulunmaktadır (Tablo 16).
•
Halkla ilişkiler çalışmaları için ayrılacak bütçe olmaması
•
Toplumun halkla ilişkiler çalışmalarına ilgi göstermemesi
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2. Düzey Önemli ve Öncelikli Görülen Sebepler;
•
Kütüphane binasının halkla ilişkiler çalışması yapmak için küçük olması
•
Personelin halkla ilişkiler konusunda eğitimli olmaması
•
Kütüphanede kütüphanecinin olmaması
•
Personelin bu konuya ilgisiz olması
•
Personel yetersizliğine bağlı zaman yetersizliği
•
Yöneticilerin halkla ilişkiler çalışmalarına olumlu yaklaşmaması
•
Kütüphanenin bulunduğu coğrafik konumun uygunsuzluğu
•
Kütüphane hizmetleri konusunda basına demeç verildiği için yönetim tarafından hakkında soruşturma açılması
3. Düzey Önemli ve Öncelikli Görülen Sebepler;
•
Yöneticilerin halkla ilişkiler konusuna önem vermemesi
•
Personel sayısının yetersizliği
•
Personelin halkla ilişkiler konusunda eğitimsiz olması
•
Personelin halkla ilişkiler çalışmaları yapma konusunda isteksiz oluşu
•
Halkla ilişkiler çalışmaları için yeterli bütçenin olmaması
•
Okuma salonunun olmaması
•
Kütüphanede çocuk yetiştirme konusunda hassas olmayan insanların görev alması
•
Kütüphane binasının fiziksel koşullarının yeterli olmaması
•
Taşradaki diğer kurumlarla sağlıklı bir iletişimin olmaması ve bu nedenle destek sağlanamaması
4. Düzey Önemli ve Öncelikli Görülen Sebepler;
•
Teknolojik altyapının uygunsuzluğu
•
Personel yetersizliği
•
Kullanım alanının küçük ve dar olması
•
İhtiyaçlar için dinamik bir bütçe olmaması
•
Binanın kütüphane olarak kullanıma uygun olmaması
5. Düzey Önemli ve Öncelikli Görülen Sebepler;
•
Yerel yönetimlerin konuya yüzeysel yaklaşımı
•
Sorumluluk belirsizliği/ Sorumluluğun üstlenilmemesi
•
Yöneticilerin ilgisizliği
Kütüphane Yöneticilerinin Yöneticilik Hizmet Süreleri
Araştırma kapsamında ankete cevap veren personelden (49 kişi) 35’i yönetici pozisyonunda olduğunu belirtmiştir. Bu
personelin yönetici pozisyonunda görev yaptıkları sürelere bakıldığında (Tablo 18), en geniş grubu %48,58 oranla 1-5 yıl
arasındaki katılımcıların oluşturduğu görülmektedir.
Tablo 18: Kütüphane Yöneticiliğinde Görev Yapılan Çalışma Süresi.

Bu kişilerin %71,42’si (25 kişi) görevini “kütüphane sorumlusu” olarak yerine getirirken; %8,57’si (3 kişi) unvanının
“müdür”, %2,85’i de (1 kişi) “şube müdürü” olduğunu belirtmiştir. 2 kişi (%5,71) görevini “kütüphaneci”, 1 kişi ise
“memur” (%2,85) unvanıyla yerine getirdiğini ifade etmiştir. 3 kişi bu soruya cevap vermemiştir.
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Kütüphane Yöneticilerinin Eğitim Düzeyleri
Kütüphanelerde çeşitli unvanlar altında yönetici olarak görev yapan personelin %60’ı (21 kişi) üniversite mezunu iken,
%34,30’u (12 yönetici) lise mezunudur. 1 yönetici (%2,85) önlisans mezunu, 1 yönetici (%2,85) ise ortaokul mezunudur.
Kütüphane Yöneticilerinin Kütüphanecilik / BBY Öğrenimi Görme Durumları
Kütüphane yöneticilerinin %31,42’si (11 kişi) üniversitelerin kütüphanecilik/ BBY bölümlerinde öğrenim görmüş “kütüphaneci”
unvanlı kişilerdir. Yöneticilerin büyük bölümü ise, bu alanda üniversite düzeyinde öğrenim görmüş kişiler değildir (%68,58 /
24 kişi).
Üniversitede kütüphanecilik/ BBY bölümlerinde öğrenim görmüş kütüphaneci kimlikli yöneticilerin tamamı (%100 – 11kişi)
lisans düzeyinde öğrenim görmüştür.
Yöneticilerin Görev Yaptığı Kütüphaneyi Kullanıcılarına Tanıtma Durumu
Kütüphane yöneticilerinin tamamı 32, (%91,43) yöneticisi olduğu kütüphaneyi kullanıcılarına tanıttığını ifade etmektedir. Bu
grubun dışında kalan 3 kişi (%8,57) bu soruyu cevaplamayan yöneticilerdir.
Söz konusu yöneticilere, “hangi yollarla tanıtıyor ve bilgi veriyorsunuz” sorusu sorulduğunda, alınan cevaplar Tablo 19’da
görüldüğü gibidir.
Tablo 19: Kütüphaneyi Tanıtma ve Kullanıcıları Bilgilendirme Yolları.
Kütüphaneyi Tanıtma ve Hizmetler Hakkında Bilgi Verme Yolları
Kütüphaneye gelenlerle yüz yüze, birebir iletişim kurmak
Kütüphaneye gelen grupları bilgilendirerek, görsel sunum yapmak
Sosyal medya araçlarından yararlanmak
Kurum ve kuruluşları (okul vs.) ziyaret etmek
Yerel basından yararlanmak
Kütüphane içine afişler asmak
Çeşitli promosyonlar dağıtmak
Kütüphane kullanımı ve okuma alışkanlığını özendirecek yarışmalar düzenlemek
Çeşitli yerlere ilanlar asmak
Kütüphaneye gelen çocuklara kütüphane adına üretilmiş balon, ayraç vs.
vermek
TOPLAM

Sayı
11
10
9
4
3
1
1
1
1
1

(%)
26,19
23,80
21,42
9,52
7,14
2,38
2,38
2,38
2,38
2,38

42

100,0

Kütüphanede Halkla İlişkiler Kapsamında Yapılan Faaliyetler
Yöneticilerden, görev yaptıkları kütüphanede halkla ilişkiler kapsamında yaptıkları faaliyetleri kısaca açıklamaları istenildiğinde,
Tablo 20’de görüleceği üzere, belli birkaç faaliyetin yoğunlukla uygulandığı görülmektedir.
Tablo 20: Kütüphanede Halkla İlişkiler Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler.
Benzer ifadeler, en uygun cümle/ ifade altında toplanmıştır. Toplam sayı, bir önceki soru kapsamında tanıtım yaptığını belirten 32 yöneticinin sayısında
fazladır, çünkü birden çok yöntem belirten yöneticiler bulunmaktadır.
2
Benzer ifadeler, en uygun cümle/ ifade altında toplanmıştır. Toplam sayı, 30. soruya “tanıtım yapıyorum” cevabı veren 32 yönetici ve ankete cevap
veren toplam 35 yönetici sayısından fazladır, çünkü birden çok faaliyet belirten yöneticiler söz konusudur.
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Kütüphanede Halkla İlişkiler Kapsamında Yapılan Faaliyetler
Yazar-okur buluşması
Sergi
Okuma etkinliği
Atölye çalışmaları (yaratıcı drama, el işi, müzik, resim, edebiyat, İngilizce, bütünleştirilmiş etkinlikler vs.)
Konferans
Masal saati
Belirli gün ve haftaları kutlama etkinlikleri
Okullardan öğrenci gruplarını kütüphaneye getirme
Okul öncesi etkinlikleri
Satranç kulübü
Video gösterimi (çizgi film vs.)
İmza günü
Okul ve kreşlerin etkinliklerine ev sahipliği
TOPLAM

Sayı
13
12
10
8

(%)
22,80
21,05
17,54
14,03

5
2
1
1
1
1
1
1
1
57

8,77
3,50
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
100,0

Halkla İlişkiler Amacıyla Sosyal Medyadan (Twitter, Facebook, Instagram vs.) Yararlanma
Kütüphane yöneticilerinin %57,14’lük büyük bölümü (20 kişi), “Halkla ilişkiler amacıyla “sosyal medya”dan (Twitter,
Facebook, Instagram vs.) yararlanıyor musunuz?” sorusuna olumlu cevap verirken, %34,29’u “Hayır” cevabı vermiş (12
kişi); %8,57 oranındaki yönetici grubu ise (3 kişi), soruyu cevapsız bırakmıştır.
“Evet” cevabı veren yöneticilerin (1 yönetici cevap vermemiştir), “ne şekilde, nasıl ve hangi sıklıkta yararlanıyorsunuz?”
sorusuna verdikleri cevaplar (yoğunlaşılan başlıklar) Tablo 21 ve Tablo 22’de yer almaktadır.
Tablo 21: Halkla İlişkiler Kapsamında Sosyal Medyadan Yararlanma Yolları.
Sosyal medyadan hangi amaçla, ne şekilde yararlanılıyor? (19 kişi)
Etkinliklerimizin duyurusunu yapmak için
Etkinlik sonrası fotoğraf paylaşımı için
Mesleğimizle ilgili güncel bilgileri vermek için
Önemli gün ve haftalarla ilgili bilgiler paylaşmak için
Yeni gelen kitapları duyurmak için
Kütüphanemizin yoğun olduğu anların fotoğraflarını paylaşmak için
Kitap paylaşımı yapmak için
Tablo 22: Halkla İlişkiler Kapsamında Sosyal Medyadan Yararlanma Sıklığı.
Sosyal medyadan hangi sıklıkta yararlanılıyor? (19 kişi)
Her gün (2 kişi)
Sıklıkla
(Çünkü sosyal medyayı aktif olarak kullanmamız konusunda KYGM talimatı var.)
Haftada birkaç kez
Haftada 1-2 kez
Ayda 1 kez
Etkinlik oldukça
Ara sıra
Çok az
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Halkla İlişkiler Amacıyla Medyadan/ Kitle İletişim Araçlarından Yararlanma
Yöneticilerin %54,29’u, ilgili soruya verdikleri cevapta, halkla ilişkiler amacıyla medyadan/ kitle iletişim araçlarından
(televizyon, radyo, gazetenin en az birinden) yararlanmadığını belirtirken, %37,14’ü yararlandığını ifade etmektedir.
Yöneticilerin %8,57’si (3 kişi) soruyu cevaplamamıştır.
Soruyu olumlu cevaplayan yöneticilerden “hangisinden, ne şekilde ve kaç kez yararlandınız” sorusu kapsamında alınan
-yoğunlaşılmış- cevaplar (kendi ifadeleriyle) aşağıda sıralanmaktadır;
•
Kütüphanemiz ve hizmetlerimiz hakkında dört defa TRT 1 kanalında tanıtıcı bilgiler verildi; bu çerçevede röportaj
yapıldı.
•
Kütüphanedeki sergi açılışına yer verildi.
•
Birkaç etkinliğimizin ardından yerel gazetelerde haber yapıldı.
•
Kütüphane Haftası etkinliklerimiz, “Kitap Okuma Saatleri” ve “Yazar-Okur Buluşması” etkinliklerimiz yerel medya
aracılığıyla yılda 5-6 defa yayınlanır.
•
Kütüphanemiz yılda birkaç kez yerel gazete haberlerine konu olmaktadır.
•
Yerel gazete ve televizyonlarda kütüphanemize ve hizmetlerimize ilişkin haberlere yer verilir.
•
Kütüphanemizin aldığı ödülle ilgili olarak yerel gazete tarafından röportaj yapıldı.
•
İçerisinde yer aldığımız bir ulusal proje (Halk Kütüphanem İçin Söyle) hakkında yerel televizyonlarda haber yapıldı;
gönderdiğimiz bilgilere yerel gazetelerde yer verildi.
•
Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle ilgili haber metinleri yerel gazetelerde yayınlandı.
•
Kütüphane Haftası kapsamındaki etkinliklerimiz ve şehir meydanında yürüttüğümüz stant çalışmaları yerel gazete,
radyo ve televizyonlarda yer aldı.
•
Televizyon haberlerinde çalışmalarımıza yer verildi.
•
Yerel gazetelerde kütüphane kullanım oranları hakkında haber yapıldı.
•
Kütüphane Haftası süresince bazı etkinliklerimize haberlerde yer verildi.
Kütüphanecilikte Halkla İlişkiler Amacıyla Kitle İletişim Araçlarından Yararlanma Durumu
Kütüphane yöneticilerinin çok büyük bir çoğunluğu (%74,29 – 26 kişi), “Sizce, kütüphanecilikte halkla ilişkiler amacıyla
medyadan/ kitle iletişim araçlarından (televizyon, radyo, gazetenin en az birinden) yeterince yararlanılmakta mıdır?” şeklindeki
soruyu olumsuz cevaplamıştır. %17,14 oranındaki yönetici grubu (6 kişi) bu soruya “Evet” cevabı verirken, 3 yönetici ise
(%8,57) soruyu cevapsız bırakmıştır.
Kütüphanecilikte Halkla İlişkiler Amacıyla Sosyal Medyadan Yararlanma Durumu
Araştırma kapsamında yer alan kütüphane yöneticilerinin %60’ı (21 kişi), kütüphanecilikte halkla ilişkiler amacıyla sosyal
medyadan (Twitter, Facebook, Instagram vs.) yeterince yararlanılmadığını düşünmektedir. Yararlanıldığını düşünen
yöneticilerin oranı ise, %31,43’tür (11 kişi). 3 yönetici (%8,57) soruyu cevaplamamıştır.
Kütüphanecilikte Halkla İlişkiler Amacıyla Kitle İletişim Araçları ve Sosyal Medyadan Yararlanamamanın Nedenleri
37 ve 38 numaralı sorular çerçevesinde, kütüphanecilik alanında halkla ilişkiler amacıyla kitle iletişim araçları (radyo,
televizyon, gazete vb.) ve sosyal medyadan (Twitter, Facebook, Instagram vs.) yeterince yararlanılamamasının temel
sebepleri konusunda görüşlerine başvurulan kütüphane yöneticilerinin bu konudaki düşünceleri Tablo 23’de yer almaktadır.
Buna göre, temel sebepler olarak, “Halkla ilişkiler konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığı için girişimde bulunamamak” ve
“Yeterli personele sahip olmamak” seçeneklerinin öne çıktığı görülmektedir.
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Çocuk Kütüphaneleri ve Genelde Kütüphanecilik Alanında Halkla İlişkiler Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin Ek Görüşleri
Ankete cevap veren kütüphane yöneticilerinin genelde kütüphanecilik alanında, özel olarak da çocuk kütüphanelerinde halkla
ilişkiler faaliyetlerine yönelik açık uçlu soru kapsamında ekledikleri görüşlerden derlenen düşünceler aşağıda sunulduğu gibidir;
•
Çocuk kütüphanelerinde etkili bir halkla ilişkiler çalışması yapılabilmesi için, çalışmayı yapacak personelin önce
çocukla ilgili, daha sonra halkla ilişkiler konusunda bilgiye sahip olması gerekmektedir. Halkla ilişkilerin başlayabilmesi için
‘çocuk nedir’, ‘neler ister’, ‘hangi yaklaşımlarla kazanılır’ vb. sorular odağında bilgili olunmalıdır. Personelin çocukla iletişim
kuramadığı noktada halkla ilişkilerden söz etmek mümkün olmaz. Halkın kütüphane algısının eksikliği, kütüphane çalışanlarını
önemsiz ve değersiz görmesi de süreci olumsuz etkilemektedir.
•
Çocuk kütüphaneleri gelecek neslin kitapla ilk tanıştığı yerdir. Kitap ile arasında küslük olursa, ömrü boyunca bunu
yaşayacaktır; fakat güler yüzlü personel ile hizmette sınır tanımadan yardımcı olunursa, çocuk kitapla etkili buluşacak ve
geleceğe yatırım yapılmış olacaktır.
•
Çocuk kütüphanelerinde görevlendirilirken işini/ mesleğini seven, gerektiğinde çocuk ya da genç gibi düşünebilen,
dinamik ve güler yüzlü personel tercih edilmelidir. Psikolojisi bozulmuş, çocuk sesine tahammül edemeyen kişilerin çocuk
kütüphanesinde görevlendirilmemesi gerekir.
•
Temizlik personeli çocuk kütüphanelerinde en önemli hususlardan birisidir. Bu konu hassasiyetle takip edilmeli; bu
çerçevede, oyuncaklar düzenli aralıklarla temizlenmelidir.
•
Kütüphane faaliyetleri, bu konuda eğitim almış uzman personele yaptırılmalıdır.
•
Her kütüphaneye bir halkla ilişkiler uzmanı şarttır.
•
Çocuk kütüphanelerinde halkla ilişkiler konusunda temel unsur, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle görüşülmesi ve
bu kapsamda, öğretmen ve öğrencilerin bilgilendirilmesidir. Bu hassas konu milli eğitim personeli nezdinde kabul gördükten
sonra yüzlerce halkla ilişkiler personeline sahip olunacaktır.
•
Çocuk kütüphanesi binalarının cazip ve çekici hale getirilmesi gerekir.
•
Çocuk kütüphaneleri ergonomi açısından sesli ve sessiz ortamdan oluşmalı; çocuklara enerjilerini atabilecekleri
özgür alanlar yapılmalıdır.
•
Kütüphane binamız günümüz şartlarına uygun değildir. Daha iyi şartlarda hizmet vermek istiyoruz.
•
Birçok kütüphanemiz personel ve yer bakımından müsait değildir.
•
Mevcut dekor ve mefruşatın yeterli olup olmadığı ve cazip gelip gelmediği halka sorulmalıdır.
•
Çocukları kütüphaneye ısındırma adına ufak hediyeler verilebilmeli, bunun için bütçe ayrılmalıdır.
•
Radyo, televizyon ve gazetelerde sürekli olarak kütüphanelerin tanıtımı yapılmalıdır.
•
Çocuk kütüphanesi için en önemli iki ihtiyaç, gönüllü ve yerel yönetim desteğidir. Merkezi yönetimler ihtiyaçları
karşılama konusunda yeterince destek olamamaktadır.
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5. Sonuç ve Genel Değerlendirme
Çocuk kütüphaneleri, bireylerin okuma alışkanlığı, bilgi, yaşam boyu öğrenme ve bu unsurların üst başlığı denilebilecek olan
‘kütüphane kültürü’nü edinebilmeleri bağlamında yeri başka hiçbir şeyle (kurum, kuruluş, teknolojik ortam vs.) doldurulamaz
derecede önemli eğitim, kültür ve sosyalleşme kurumlarıdır.
Bu kütüphanelerin rollerini başarıyla oynayabilmeleri için, hedef kitlelerine verimli bir biçimde erişmeleri temel zorunlulukların
başında gelir.
Halkla ilişkiler uygulamaları, bu bağlamda kütüphane yöneticileri için en önemli ve göz ardı edilemez faaliyetlerden biridir. Bu
anlamda, çocuk kütüphanelerinin, sadece fiziksel olarak var olmanın ve istatistiksel anlamda ‘rakam değeri’ taşımanın ötesine
geçerek “yaşayan çocuk kütüphaneleri”ne dönüşebilmesi için, halkla ilişkiler faaliyetleri, kütüphane yönetimlerinin kesinlikle
ihmal edemeyeceği görevlerin başında gelmektedir.
Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler başlıklı ve başvuru nitelikli kaynakta (IFLA, 2003), çocuk kütüphanelerinin yerel
topluluk içindeki diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin önemli ve yararlı olduğu ifade edilerek, bir çocuğun zamanının artırılması
ve dikkatinin geliştirilmesinde rekabetin büyüdüğü düşünüldüğünde, çocuk kütüphaneleri hakkındaki olumlu bir genel profilin
çok önemli (IFLA, 2003: 12-13) olduğuna vurgu yapılmaktadır. Bu profilin sağlanması ise, tartışma götürmez biçimde açıktır
ki, çocuk kütüphanelerinde planlı bir biçimde gerçekleştirilecek halkla ilişkiler çalışmalarıyla mümkün olabilecektir.
Bu anlamda, Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler (IFLA, 2003) çerçevesinde Monroe İlçe Halk Kütüphanesi’nde (MİHK)
okulöncesi çocuklara yönelik kütüphane hizmetlerinin değerlendirildiği bir çalışmada (Yılmaz, 2008), kütüphanelerin tanıtımı
ve çevredeki çocuklar tarafından bilinmesinin, kütüphanelerin kullanımı açısından önemli olduğu ifade edildikten sonra,
bu bağlamda MİHK’de bir halkla ilişkiler görevlisinin kütüphane hizmetlerinin tanıtımı için istihdam edildiği ve bu kişinin,
kütüphanenin yapacağı programların tanıtımı, ilanı, duyurularının yapılması, basın açıklamaları ve broşürlerin hazırlanması vb.
işlerden sorumlu olduğu (Yılmaz, 2008: 15) belirtilmektedir.
Yakın zamanda, kısa süre önce ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı kapsamında çocuk
kütüphanelerinin, çocuklar, aileler, bakıcılar, eğitim kurumları ve öğretmenlerden oluşan çocuğun sosyal çevresiyle yoğun ilişki,
iletişim ve işbirliği içinde olması; dolayısıyla, misyonunu başarıyla yerine getirmesi noktasında halkla ilişkiler uygulamalarının
önemi üzerinde yoğun biçimde durulmuştur (Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı, 2018).
Öte yandan, çocuk kütüphanelerinin, millet ve devlet bağlamında bir ülkenin geleceğinin güçlü ve aydınlık olabilmesi için son
derece büyük bir öneme sahip olmasına rağmen, ülkemizde bu noktada, her şeyden önce nicelik olarak büyük bir yoksunluk/
yetersizlik yaşanmaktadır.
Bu bağlamda, halk kütüphanelerimiz içerisinde yapılandırılmış olan çocuk bölümlerinin nitelik düzeyleri bir yana bırakılarak
söylenecek olursa, bağımsız çocuk kütüphanelerimiz her ilimize bir (1) tane düşmeyecek şekilde, 54 adettir. Üstelik bu 54
kütüphane 54 farklı şehrimizde değil, 36 ilimizde hizmet vermektedir. Dolayısıyla, 45 ilimizde örnek olarak gösterilebilecek 1
tek çocuk kütüphanesi dahi bulunmamaktadır.
Araştırmamızda 54 bağımsız çocuk kütüphanesinin tamamı kapsama alınmak istenmiş, ancak 7 kütüphane geçici süreyle
kapalı olduğu için evrenimizi 47 kütüphane (%87,03) oluşturmuştur.
Bu kütüphanelerden 11’i, anket formlarının ilk kez gönderilmesinin ardından, elektronik posta mesajı ve telefonla birkaç kez
hatırlatılmasına rağmen cevap vermediği için, araştırma 36 kütüphane üzerinden yürütülmüş ve tamamlanmıştır (%76,59).
Araştırmaya katılan 36 kütüphanede, farklı statülerde 91 kişi görev yapmaktadır. Cevap veren personel ise, 49 kişidir. Buna
göre, katılım %53,84 oranında gerçekleşmiştir.
Personelin büyük çoğunluğu üniversitelerde kütüphanecilik/ BBY öğrenimi görmemiştir.
Söz konusu personelin çok büyük bölümü halkla ilişkiler konusunda herhangi bir düzeyde öğrenim görmediği için bu durum
çeşitli sorulara verilen cevaplarda görüldüğü üzere olumsuzluklara ve eksikliklere sebep olmaktadır. Halkla ilişkiler konusundaki
bilgi yetersizliği son derece açık biçimde görülebilmektedir.
Halkla ilişkiler uygulamalarında birinci düzeyde sorumluluk kütüphane yöneticilerine ait olduğu halde, personelin çok küçük
bir bölümü dışında, yönetici görevi olarak ‘temizlik’, ‘düzeni sağlamak’ ve ‘personelin mesai saatlerine uyumunu denetlemek’
gibi klasik yönetim görevleri öne çıkarılmıştır.
Halkla ilişkiler uygulamaları konusunda temel sorumluluk kütüphane yöneticilerine ait olmakla birlikte, katılımcı personel,
halkla ilişkiler çalışmaları yapma konusunda öncelikli sorumluluk konusunda BBY bölümlerini ilk sırada işaretlerken, çok yakın
oranlarda olmak üzere, bölümlerin ardından kütüphane yöneticileri ile kütüphanecileri sıralamıştır.
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Kütüphane personeli, ülkemizde kütüphaneciliğin halka gereğince tanıtılmadığını; bununla birlikte, farklı türlerdeki
kütüphanelerde halkla ilişkiler çalışmaları yapıldığını belirtmektedir. Öte yandan personel, bu çalışmaların belirli zamanlarla
(özellikle Kütüphane Haftası ile açılışlar vs.) sınırlı olduğunu ve ayrıca plansız bir şekilde yapıldığını ifade etmektedir.
Katılımcıların tercihleri çerçevesinde belirtilecek olursa, gerek genel anlamda gerekse görev yapılan kütüphanelerde
yeterince halkla ilişkiler faaliyeti yapılmaması konusunda temel sebepler olarak, “halkla ilişkiler konusunda bilgisizlik” ve
“personel yetersizliği” öne çıkmaktadır. “Yöneticilerin halkla ilişkiler konusuna önem vermemesi” de önemli bir neden olarak
kabul edilmektedir.
Günümüzde içinde bulunduğumuz teknolojik ortam bağlamında çok önemli bir nokta olarak, çalışmalar kapsamında son
derece etkili olduğuna inanılmakla birlikte, çocuk kütüphanelerimizde halkla ilişkiler amacıyla sosyal medyadan yeterince
yararlanılmamaktadır. Bunun temel sebeplerinden biri olarak, çok sayıda kütüphanenin web sayfasının bulunmaması
söylenilebilir. Çocuk kütüphanelerimizin yarısının biraz fazlasında Facebook hesabı bulunmakla birlikte, Twitter ve Instagram
hesabı bulunan kütüphanelerin sayısı toplam kütüphane sayısının yarısına dahi ulaşmamaktadır.
Aynı şekilde, Türk toplumu tarafından çok yoğun şekilde izlenilen televizyonun da içerisinde yer aldığı kitle iletişim araçlarının
(medya) son derece etkili olduğu düşünülmekle birlikte, çocuk kütüphanelerinin halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında yeterince
yararlanılmamaktadır. Bu durumla ilgili olarak da, halkla ilişkiler konusunda bilgisizlik temel sebep olarak belirtilmektedir.
Katılımcı personelin büyük çoğunluğu, her kütüphanede bir halkla ilişkiler birimi ve bir halkla ilişkiler görevlisinin olması
gerektiğini düşünmektedir. Bu durum, halkla ilişkiler çalışmalarının, kütüphane hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve
dolayısıyla kütüphanelerin başarılı performans sergilemeleri noktasındaki öneminin personel tarafından anlaşıldığını açık
biçimde göstermektedir.
Kütüphane yöneticilerinin büyük çoğunluğu üniversite düzeyinde kütüphanecilik/ BBY öğrenimi görmemiştir. Dünyada
1877 yılından beri, ülkemizde ise 1954-55 akademik yılından başlayarak üniversite düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetleri
sürdürülürken ve her yıl onlarca kütüphaneci/ BBY uzmanı mezun olurken, çocuk kütüphanelerimizin bu uzmanlık alanında/
disiplinde öğrenim görmemiş kişiler tarafından yönetiliyor olması kabul edilebilir bir durum değildir.
Kütüphane yöneticilerinin çoğu, yöneticisi olduğu kütüphaneyi tanıtarak, hizmetleri hakkında bilgi verdiğini ifade etmektedir.
Bununla birlikte, bu çalışmalara yakından bakıldığında, çok büyük bir bölümünün sadece kütüphaneye gelen kullanıcılara
yönelik faaliyetler olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda ifade edildiği üzere, yöneticilerin büyük çoğunluğunun kütüphanecilik/ BBY
alanında öğrenim görmemiş olmalarının, bu yanlış algı ve kabulün temel nedenlerinden biri olduğu söylenilebilecektir.
Yöneticilerin kütüphanesinde gerçekleştirdiğini ifade ettiği halkla ilişkiler faaliyetlerine ayrıntılı olarak bakıldığında, çoğunlukla
“yazar-okur buluşması”, “sergi” ve “okuma etkinliği” ile sınırlı kaldığı anlaşılmaktadır.
Katılımcı kütüphane yöneticilerinin yaklaşık yarısı, çok sık olmamakla birlikte sosyal medyadan yararlandığını belirtirken; aynı
yöneticilerin büyük çoğunluğu, halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında son derece etkili olan kitle iletişim araçlarından nadiren
yararlanmaktadır.
Yöneticilerin çok büyük bir bölümü, genel anlamda, ülkemizde kütüphanecilik alanında halkla ilişkiler amacıyla televizyon,
gazete ve radyo gibi kitle iletişim araçlarından ve sosyal medyadan (Twitter, Facebook vs.) yeterince yararlanılmadığını
düşünmektedir.
Yöneticiler tarafından bu olumsuzluğun/ yetersizliğin temel sebepleri olarak (birinci derecede önemli), “halkla ilişkiler
konusunda yeterli düzeyde bilgiye sahip olmama”, “sosyal medya konusunda bilgilerin yeterli seviyede olmaması” ve “personel
yetersizliği” öne çıkarılırken, ikinci ve üçüncü derece etkili sebepler bağlamında da bu üç sebep öne çıkmaktadır.
6. Öneriler
Çocuk kütüphaneleri ve halkla ilişkiler konusu odağında yürütülen bu araştırmanın sonuçları çerçevesinde öneriler sıralamadan
önce, önemle belirtmek gerekir ki, ülkemizde bağımsız çocuk kütüphanelerinin nicel olarak yetersiz olması ve bu çerçevede,
çocuklara yönelik kütüphane hizmetlerinin çoğunlukla halk kütüphanelerinde yapılandırılmış olan çocuk bölümleri bünyesinde
veriliyor olmasına bağlı olarak konuya (probleme ve çözümlerine), ayrıca halk kütüphaneleri odağında bakmak zorunludur.
Bu bağlamda, halk kütüphaneleri, çok çeşitli materyal ve etkinliklerle çocuklara, okumanın zevkini, bilgiyi ve hayal gücü
ürünlerini keşfetmenin heyecanını yaşamaları için fırsat sağlarlar. Bu kütüphaneler, okumayı öğrenme sürecini desteklemede
ve çocuklar için kitapların ve diğer materyallerin kullanımını artırmada özel bir sorumluluğa sahiptirler. Kütüphaneler
öykü anlatma, kütüphane hizmetleri ve kaynaklarıyla ilgili etkinlikler gibi çocuklara özel etkinlikler gerçekleştirmelidir (Halk
kütüphanesi hizmeti…, 2004: 30-31).
Kuşkusuz ideal olan, burada sıralanan ve benzeri etkinliklerin bağımsız çocuk kütüphanelerinde verilmesidir. Ancak bağımsız
çocuk kütüphanelerinin nicel ve nitel yetersizliği durumlarında, çocukların kütüphane kullanıcısı bireyler olarak yetişebilmeleri
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bağlamında halk kütüphanelerinin önemi gerektiği düzeyde anlaşılmalı ve bu kütüphanelerde çocuklara ve yakınlarına (genelde
sosyal çevresine) ulaşarak, güçlü bir iletişim ve işbirliği içerisinde olabilmek için planlı halkla ilişkiler uygulamaları yürütülmelidir.
Araştırmada elde edilen veriler ile ülkemizdeki çocuk kütüphaneleri ve bu kütüphanelerin halkla ilişkiler odaklı genel durumu
bağlamında somut ve uygulanabilir öneriler olarak ise, aşağıdaki maddeler sıralanabilir;
•
Ülkemizde her ilde, hiç değilse birer tane yaşayan çocuk kütüphanesi yapılandırılmalıdır. Zaman içerisinde, imkânlar
elverdikçe, ilçe merkezlerine de birer tane yaşayan çocuk kütüphanesi kazandırılmalıdır.
•
Başta üniversite düzeyinde BBY alanında/ disiplininde öğrenim görmüş uzman kütüphaneciler olmak üzere, bağımsız
çocuk kütüphanelerinin personel sayısı artırılmalıdır. Personel konusundaki nicel ve nitel yetersizliğin, kullanıcı memnuniyeti
konusunda diğer unsurlardan daha çok etkili olduğu gözden kaçırılmamalıdır.
•
Kütüphaneleri, kütüphanecilik/ BBY alanında en az lisans düzeyinde üniversite öğrenimi görmüş uzman kütüphanecilerin
yönetmesi konusunda özen gösterilmeli ve bu yönde düzenlemeler yapılmalıdır.
•
Halkla ilişkiler çalışmaları bağlamında son derece önemli olduğu için, kütüphane binaları işlevsel ve albenili/ çekici hale
getirilmeli, gerekli durumlarda yeni kütüphane binaları inşa edilmelidir.
•
Mutlaka yöneticilerden başlamak kaydıyla, bağımsız çocuk kütüphanelerinde görev yapan bütün personelin halkla
ilişkiler konusunda bilgi ve bilinç düzeyleri artırılmalıdır.
•
Bu çerçevede, halkla ilişkiler ve iletişim teknikleri konusunda, kütüphane çalışanlarına -alt başlıklar odağında
değişkenlik göstereceği göz önünde bulundurularak- uzaktan ve yüz yüze eğitimler verilmelidir. Bu eğitimler düzenli aralıklarla
güncellenmelidir.
•
Bağımsız çocuk kütüphanelerinin işlevsel ve kullanıcı dostu (user friendly) birer web sayfası bulunmalıdır.
•
Her çocuk kütüphanesinin Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesapları bulunmalı ve bu araçlar etkin biçimde
kullanılmalıdır. Bunun için üst birim olan KYGM’nin yazılı ve/ veya sözlü talimatları beklenmemeli, aksine sosyal medyanın
halkla ilişkiler konusundaki etkisi dikkate alınmalıdır.
•
Halkla ilişkiler çalışmaları için bütçe ayrılmalı; bu çerçevede, KYGM bütçesinin ötesinde, kütüphane yöneticileri
tarafından girişken bir yaklaşımla yerel imkânlar/ kaynaklar (hayırseverler, sivil toplum kuruluşları vs.) değerlendirilmelidir.
•
İmkânlar elverdiği takdirde her kütüphanede bir halkla ilişkiler birimi oluşturulmalı, bunun mümkün olmadığı
durumlarda ise, bir halkla ilişkiler görevlisi istihdam edilebilmelidir. Bağımsız çocuk kütüphanelerinde insan kaynaklarının
mevcut yetersizliğine bağlı olarak bunun da -kolaylıkla- gerçekleştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, özellikleri itibariyle
uygun birkaç personelin, diğer görevlerinin yanı sıra belirli zamanlarda ve özellikle proje bazlı çalışabilecekleri ‘halkla ilişkiler
grubu’ kurulmalıdır.
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Öz
Yaşamın ilk üç yılı çocuğun gelişimi açısından oldukça kritiktir. Bu kritik yıllarda ilk ve temel eğitimci rolü oynayan aile
çocuklarının gelişimini desteklemek için gereken ilgi ve özeni göstermek zorundadır. Ailenin çocuklarına sağladıkları ortamın,
kurdukları etkileşimin uyarıcı ve destekleyici olup olmadığı çocuğun gelişiminde önem arz etmektedir. Anne babalar çocuklarıyla
kişisel bakım ve beslenmenin yanı sıra kitap okuma, oyun ve birlikte eğlenme gibi farklı etkileşimlerde bulunmaktadırlar. Bu
bağlamda çocukların ebeveynleri ile kurdukları ilişkilerin niteliği, ebeveynleriyle birlikte geçirdikleri vakit ve ebeveynlerin
çocuklarıyla birlikte gerçekleştirdikleri etkinliklerin niteliğinin de önemli olduğu söylenebilir. Çocukların ebeveynleriyle birlikte
gerçekleştirebilecekleri etkinliklerden en önemlisi ise birlikte kitap okuma etkinlikleridir. Çocuklarla birlikte kitap okuma,
çocukların okumaya karşı olan motivasyonları, dil edinimleri ve dil öğrenimlerini büyük ölçüde etkilemektedir. Çocuklarla
birlikte hikâye okunurken çocuklara hikâye ile ilgili konuşma fırsatı verilmesi ve bu esnada ebeveynlerin çocuklarla karşılıklı
diyalog kurmaları çocukların başarılı birer okuyucu olmalarını sağlamaktadır. Toplumsal olarak yüklenen anne babalık rollerinin
değişimi yanında, toplumlarda ağırlıklı olarak anne, çocuğun bakımını üstlenen birinci kişi olarak görülmekte ve çocukla biyolojik
ve psikolojik olarak derin bir etkileşim içine girmektedir. Annenin erken yıllardan itibaren çocuğu desteklemesi, çocuğa sevgi
ve ilgi göstermesi, çocuğun çevreyi keşfetmesinde, sağlıklı gelişim göstermesinde, olumlu ilişkiler geliştirmesinde büyük
önem taşır. Bu bağlamda annelerin çocuklarıyla birlikte hikaye saatlerine katılımı, çocuklarıyla birlikte kitaplarla veya farklı
okuma materyalleriyle ne kadar vakit geçirdikleri, kullandıkları kelimeler, okuma ve yazma alışkanlıkları, çocuklara sundukları
ve sağladıkları fırsatlar ve deneyimler, harfler ve seslerle ilgili bilgi düzeyleri gibi faktörler çocukların sözel ve yazılı dil,
okuma ilgisi gibi okuryazarlık gelişimlerini de desteklemektedir. Dünyada özellikle Amerika’da yaygın olarak yürütülen farklı
mekanlar ve farklı yaş gruplarına yönelik hikaye saatleri tüm ailelerin ücretsiz olarak bu imkanlardan faydalanabilme olanağı
sunmaktadır. Kütüphaneler, kiliseler, toplum merkezleri, kitapçılar, parklar vb. alanlarda Aile Hikaye Zamanı (Her Yaş), İki
Altı (0-23 Ay), Sallanarak Yürüyenler (13-24 Ay), İki ve Üzeri (2-5 Yaş), Hikayeler İçin Uğra (0-5 Yaş), Parkta Hikayeler
(Her Yaş), Bebek Kucaklama Zamanı ( 0-12 Ay) gibi isimlerle ağırlıklı olarak erken yılları kapsayan her yaş grubuna yönelik
hikaye saatleri düzenlenmektedir. Türkiye’de ailelere yönelik bu tür uygulamalar son yıllarda farklı mekanlarda sayıca artış
göstermesine karşın herkesin programlara ulaşımı kolay olmamaktadır.
Araştırmada Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Köroğlu Mahallesi 80. Yıl Sağlık Merkezi’nde oluşturulan Anne Çocuk Merkezi
ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 18-36 aylık çocuklar ve
anneleri ile birlikte kitap okuma etkinliklerini kapsayan bir uygulama örneğinin paylaşılması amaçlanmaktadır. Çocukların tüm
gelişim alanlarını destekleyen tekerlemeler, parmak oyunları, şarkılar ile birlikte hikaye kitaplarının okunması hem çocukların
yaşıtları ile zaman geçirmesi ve eğlenmesi bakımından hem de annelerin çocukları ile nitelikli zaman geçirme konusunda
desteklenmesinde önemli etki oluşturmaktadır. Erken yaşlardan itibaren anne-babalarla oluşturulacak küçük gruplarla
gerçekleştirilebilecek hikaye saatlerinin kütüphaneler, kitapçılar, açık hava, toplum merkezleri ve sağlıklı hayat merkezleri gibi
pek çok mekanda uygulanabilir olması bakımından kolaylıkla yaygınlaştırılması öngörülmektedir.
Abstract
The first three years of life are very critical for the development of the child. The family that plays the role of the first
and primary educator in these critical years has to show the interest needed to support the development of the children.
Whether or not the environment and interactions they are providing to their children is stimulating and supportive
is important in the development of the child. Parents have different interactions with their children, such as reading,
playing and having fun together besides personal care and nutrition. In this regard, it can be said that the nature of the
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relationships that children establish with their parents, the time they spend with their parents, and the quality of the
activities the parents perform with their children are also important. The most important activities that children can do
with their parents are reading books together. Reading books with children greatly affects children’s motivation to read,
language acquisition and language learning. Establishing dialogue with the children and giving them a chance to talk about
the story while reading could make them successful readers. In addition to the change of socially loaded parenting roles,
the mothers are seen as the first person to care for their children in societies and have a deep biological and psychological
interaction with the child. For the mother, to support the child from the early years, to express love and interest to the
child is significant for child’s developing the positive relationships, exploring the environment and healthy development. In
this context, factors such as mothers’ participation in story time with their children, how much time they spend with their
children in books or different reading materials, the words they use, their reading and writing habits, the opportunities
and experience they offer or provide to the children, their levels of knowledge about letters and voices support children’s
verbal and written language skills, their motivation for reading as well as literacy development. In different parts of the
world, especially in America, storytelling for different age groups in different places offers all families free access to these
opportunities. Story time practices named Family Story Time (All Ages), Under Twos (0-23 months), Wobbly Walkers (1324 month), Two and Over (2-5 years), Stop in for Stories (0-5 years), Stories in the Park (All Ages), Baby Lap Time (0-12
months) are organized for all age groups but especially for early years children in libraries, churches, community centers,
bookstores, parks, etc. Such practices for the families in Turkey in recent years despite the increase in numbers of in
different places, it is not easy for everyone to access to programs.
In this study, it is aimed to share an example of a practice including reading storybook with children and their mother
carried out with children aged 18-36 months and their mothers in Mother Child Center of 80th Year Health Center in
Koroglu Mahallesi affiliated to the Bolu Provincial Health Directorate and Abant Izzet Baysal University Preschool Education
Application and Research Center. The reading of storybooks along with children’s finger games, nursery rhymes, and songs
that support all areas of development of children has an important impact both on the children’s time spent with their
peers and on their enjoyment and on the quality of their time spent with their children for mothers. It is envisaged that, it
could be spread easily to have story times with parents as small groups, because it could be conducted in different places
such as libraries, bookstores, outdoors, community centers and the centre for healthy living.
Anahtar Sözcükler: Aile; Hikaye saati; Erken çocukluk
Keywords: Family; Story time; Early childhood.
1.Giriş
Günümüz dünyasının vazgeçilmez bir parçası olan bilgiye yetişkinlerin, gençlerin, ve okul çağındaki çocukların nasıl ulaştıkları
ve onu nasıl kullandıklarını inceleyen çalışmalar her geçen gün artmaktadır. Ancak erken yıllarda küçük çocukların bilgiyi nasıl
kullandığına ilişkin çalışmalara oldukça az rastlanmaktadır. Dresang’a göre (2013), erken yıllarda çocukların öğrenmesi
başkalarından aldıkları bilgilere dayanmaktadır. Bruner (1961, 1964) çocukların öğrenmesine ilişkin çalışmalarında, çocukluk
döneminde bilgiyi ileride kullanmak için organize eden içselleştiren bir süreç olarak ve çocuğu da bilgi işlemcisi olarak
tanımlamaktadır. TDK Eğitim Terimleri Sözlüğü öğrenmeyi “Kavramsal düzenlemeler yapma süreci” ile “Belli bilgi, beceri ve
anlayışlar edinme” olarak tanımlamaktadır. Yaşamın ilk yıllarında çocuklara sunulan öğrenme ortamları onların ilerideki okul
yaşamı ve yaşamboyu öğrenmelerine temel oluşturmaktadır (Gopnik, Meltzoff, & Kuhl, 2001). Bu süreçte çocukların bilgi
açısından zengin uyarıcı ortamlarla erken tanıştırılması öğrenmelerini desteklemede kritik öneme sahiptir (Dresang, 2013).
Yeni doğan çocuğun, başetmesi gereken en önemli problem, yaşadığı dünyayı öğrenmesi ve anlamasıdır (Senemoğlu, 2010).
Dünyaya gelen her bebek, içinde yaşadığı toplumun şartlarına göre çok farklı deneyimlerle karşılaşmaktadır. Ancak her
bebek başka çevresel deneyimler ve farklılıklara rağmen yaşadığı çevreyi anlamlandırma sürecinde birbirine yakın özellikler
göstermektedir (Waxman and Leddon, 2011). Çocuklar yeni bilgileri, daha önceki deneyimleri ile kaynaştırarak bağlam
içinde amaca yönelik anlam üretebilme becerilerini geliştirebilmek için nesnelerin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını bilmeye,
dünya hakkında bilgi edinmeye, dil kullanımı ve sözcük dağarcığını geliştirmeye, bilgi üretme ve problem çözme becerilerini
geliştirmeye ihtiyaç duymaktadır (Ömeroğlu ve Kandır, 2005).
Erken yıllardan itibaren tüm gelişim alanlarındaki beceri ve davranışlar bebeğin doğal ortamındaki yaşantılar ve içinde
yaşadığı çevre ile etkileşim aracılığıyla hızlı bir şekilde öğrenilerek geliştirilir. Bu süreçte zengin bilgi ortamlarına erişimin
sağlanabilmesi yaşam boyu öğrenmenin informal boyutunu da destekleyerek çocukların ilerleyen yıllarda ilgi ve gereksinimleri
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doğrultusunda bilgiye ulaşmaya motive eden ve yönlenen bireyler olmalarını sağlamaktadır (Norman, 2012).
Yaşamın ilk yıllarından başlayarak çocuğun hayatında anne ve babanın etkileri farklılık göstermektedir. Toplumsal olarak
yüklenen anne babalık rollerinin değişimi yanında, toplumlarda ağırlıklı olarak anne, çocuğun bakımını üstlenen birinci kişi olarak
görülmekte ve çocukla biyolojik ve psikolojik olarak derin bir etkileşim içine girmektedir. Anne çocuk arasında kurulacak iletişim
ile birlikte çocuğun, sevgi ve şefkatle gereksinimlerinin ve güvenlik ihtiyacının doğal biçimde anne tarafından karşılanması
onun hayat boyu kuracağı ilişkilerinin temelini oluşturur (Yıldırım 1985; Altuhul 1991; Yörükoğlu, 1993; Ross et.al., 2005;
Sands, et.al., 2009). Çocuğun annesi ile kurduğu ilk ilişki biçimi onun sağlıklı gelişim gösterebilmesi ve başkalarına karşı
olumlu tutum ve davranışları için belirleyici unsurdur (Stinnett et al., 1984, Dönmezer, 2001).
Jordan, Snow ve Porche (2000) ebeveynlerle birlikte etkinlikler yapılmasının çocukların kelime edinimi, hikâyeleri ve
hikâyelerdeki olay sıralamalarını kavrayabilme gibi dil becerilerini olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. Ebeveynlerle birlikte
geçirilen kaliteli etkileşimler çocukların ilkokula hazırbulunuşluklarını ve ilkokuldaki okuma başarılarını da etkilemektedir
(Karakuzu, 2015). Özellikle annelerin çocukları ile birlikte gerçekleştirebileceği etkinliklerden biri de birlikte kitap okuma
etkinlikleridir. Çocuklarla birlikte kitap okuma, çocukların okumaya karşı olan motivasyonları, dil edinimleri ve dil öğrenimlerini
büyük ölçüde etkilemektedir (Morrow, 1983; Karrass ve Braungart-Rieker, 2005). Çocuklarla birlikte hikâye okunurken
çocuklara hikâye ile ilgili konuşma fırsatı verilmesi ve bu esnada ebeveynlerin çocuklarla karşılıklı diyalog kurmaları (Lonigan
ve Whitehurst, 1998) çocukların başarılı birer okuyucu olmalarını sağlamaktadır (Mason ve Allen, 1986). Ebeveynlerin
çocuklarıyla birlikte kitaplarla veya farklı okuma materyalleriyle ne kadar vakit geçirdikleri, kullandıkları kelimeler, okuma ve
yazma alışkanlıkları, çocuklara sundukları ve sağladıkları fırsatlar ve deneyimler, harfler ve seslerle ilgili bilgi düzeyleri gibi
faktörler çocukların sözel ve yazılı dil (Hood, Conlon ve Andrews, 2008), okuma ilgisi (Sonnenschein ve Munsterman, 2002)
gibi okuryazarlık gelişimlerini desteklemektedir (Goldenberg, 2001, s. 211).
Hikâye saatleri farklı yaş grupları için kütüphaneler tarafından sunulan çocukları erken okur yazarlığa teşvik eden, eğlenceli
ve eğitici tecrübeler olmakla birlikte (Ghoting & Martin-Díaz, 2013; Campana et al, 2016) kitap sevgisini ve okumayı
teşvik edici programlardır (Mills et al., 2018; Campana et al., 2016; Becker, 2012; McKechnie, 2006). Dünyanın pek çok
ülkesinde yürütülen farklı mekanlarda ve farklı yaş gruplarına yönelik olarak hazırlanan hikâye saati uygulamaları tüm ailelerin
ücretsiz olarak bu imkanlardan faydalanabilme olanağı sunmaktadır. Kütüphaneler, müzeler, kiliseler, toplum merkezleri,
kitapçılar, parklar vb. alanlarda Aile Hikâye Zamanı (Her Yaş), İki Altı (0-23 Ay), Sallanarak Yürüyenler (13-24 Ay), İki ve
Üzeri (2-5 Yaş), Hikâyeler İçin Uğra (0-5 Yaş), Parkta Hikâyeler (Her Yaş), Bebek Kucaklama Zamanı (0-12 Ay) gibi isimlerle
ağırlıklı olarak erken yılları kapsayan her yaş grubuna yönelik hikâye saatleri düzenlenmektedir. Türkiye’de özellikle kütüphane
kültürüne ilişkin farkındalık oluşturma çalışmaları kapsamında bebekler ve küçük çocuklara ilişkin çok çeşitli çalışmalar
yürütülmeye başlanmıştır. Bunun yanı sıra ailelere yönelik çocukları ile birlikte katıldıkları uygulamalar son yıllarda farklı
mekânlarda sayıca artış göstermesine karşın herkesin programlara ulaşımı kolay olmamaktadır.
Bu çalışma kapsamında eğitimcilere ve araştırmacılara yol gösterici bir nitelik taşıması açısından Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’ne
bağlı Köroğlu Mahallesi 80. Yıl Aile Sağlık Merkezi’nde oluşturulan Anne Çocuk Merkezi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde sosyo-kültürel dezavantajlı annelerle onların 18-36 aylık
çocuklarına yönelik hazırlanan hikâye saati etkinliklerini kapsayan uygulama örneklerinin paylaşılması amaçlanmıştır.
Hikâye saati uygulamalarının temelleri
Hikâye saati uygulamaları yurt dışında farklı yaş gruplarına göre uygulanan hikâye saati etkinlikleri temel alınarak
hazırlanmıştır. Çocuğun gelişiminde yaşamın ilk haftasından başlayarak anne-çocuk arasındaki karşılıklı ilişkileri destekleyecek
ortamların oluşturulması önem arz etmektedir. Hikâye saatleri ile çocukların gelişim özelliklerine uygun okuma etkinliklerin
hazırlanması ve ortam oluşturulması amaçlanmıştır. Hikâye saatleri çocukların doğumundan bir yaşına kadar üçer aylık
dönemlerle hazırlanan programlardan oluşmaktadır. Bir yaşından sonra yaş aralıkları artarak gruptaki katılımcıların sayısına
göre değişmekte, katılımcıların sayısı çok olduğunda yaş aralığı daha az olmaktadır.
Hikâye saatlerinin en önemli özelliğinden biri de sosyal etkileşimi teşvik etmeye yönelik etkinlikler içermesidir.
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•
•
•

Etkinlikler;
anne çocuk etkileşimine teşvik eden etkinlikler,
çocuk çocuk etkileşimine teşvik eden etkinlikler
gruba katılmaya teşvik eden etkinlikler olarak düzenlenmektedir.

Hikâye saatlerinde parmak oyunlarına, farklı tekniklerle hikâye anlatmaya, yapılandırılmış ve hareketli oyunlara, müzik
etkinliklerine yer verilmesi; bu tür etkinliklerle çeşitlendirilmesi katılımcılar için daha etkili öğrenme ortamları oluşturmaktadır.
Bu tür farklı etkinliklerle zenginleştirilmiş hikâye saatleri çocukların yetişkinlerle kurduğu iletişimin niteliğini ile karşılaştıkları
bilgileri öğrenmesi ve içselleştirmesi için destekleyici ortamların etkisini artırmaktadır (Bransford, Brown, & Cocking, 2000;
Kress and van Leeuwen, 2001; Stooke and McKenzie, 2009). Hikâye saatlerinde sunulan öğrenme ortamları küçük çocuklar
için bütünsel bir öğrenme deneyimi sağlamaktadır (Reid, 1999).
2.Uygulama Örnekleri
Aile Sağlık Merkezi Hikâye Saati Uygulama Örneği
Aileler için bir çocuğun dünyaya gelmesi onların yaşamlarında bir dönüm noktası olarak birçok yeniliğe ve değişikliğe
neden olmaktadır. Her anne baba çocuğuna en iyi bakım ve eğitim ortamını sunmak, anne babalık görevlerini en iyi şekilde
yerine getirmek için kaygı yaşamaktadırlar. İlk yıllarda rutin kontrollerinin ve aşılarının yapıldığı Aile Sağlık Merkezleri de
bu kaygıların giderilmesi ve ailelere rehberlik edilmesinde ilk basamak kuruluşlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile Sağlık
Merkezleri’nin çalışma faaliyetleri ağırlıklı olarak çocuğun fiziksel gelişimi yönünden olmakla birlikte çocukların diğer gelişim
alanlarını destekleyecek ortamların da bu kurumlar da sunulması önem arz etmektedir. Bu ihtiyacı gidermek açısından
yürütülen uygulama örneği Bolu İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 80. Yıl Aile Sağlık Merkezi’nde oluşturulan Anne Çocuk Eğitim
Merkezi içerisinde gerçekleştirilmiştir. İlk olarak 12-24 aylık çocuklar ve annelerinin dahil edildiği hikâye saati uygulamaları
daha sonra farklı yaş gruplarındaki anne ve çocuklarla devam etmiştir.
Mekânın Hazırlanması
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 80. Yıl Aile Sağlık Merkezi’nde uygun görülen bir alan çalışmaların yürütülebilmesi için
düzenlenmiştir. Bu alan grup etkinliklerinin yapılacağı minderlerin bulunduğu bölüm, masa etkinliklerinin gerçekleştirildiği,
oyun materyallerinin ve çocuk kitaplarının bulunduğu bölüm ile çocukların rahat hareket edebilecekleri orta alan olmak üzere
üç bölümden oluşmaktadır.
Eğitim programlarının uygulandığı Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 80. Yıl Sağlık Merkezi’nde oluşturulan Anne Çocuk Eğitim
Merkezi’nin fotoğrafları Şekil 1’de sunulmuştur.

Şekil 1. (a) minderli oda; (b) masalar; (c) materyaller

Uygulama
Anne çocuklarla hikâye saati uygulaması için afişler hazırlanarak sağlık merkezine asılmış ve ailelere hemşireler tarafından
da gerekli bilgiler verilmiştir. Kayıt yaptıran 12-24 aylık çocuğa sahip anneler 15’er kişilik iki gruba ayrılarak sekiz hafta
süresince haftanın bir günü hikâye saati etkinliklerine katılım sağlamışlardır. Bu uygulamalardan sonra AİBÜ Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında yazar danışmanlığında öğrenciler bu
uygulamaları farklı gruplarla yürütmüştür. Uygulama örneklerinden bazı fotoğraflar Şekil 2 ve Şekil 3’de gösterilmektedir.
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a

b

c

Şekil 2. (a) kuklalarla hikâye; (b) kitap okuma; (c) çeşitlendirilmiş etkinlikler

a

c

b

Şekil 3. (a) anne çocuk kitap okuma ; (b) kitap okuyan çocuk; (c) anne çocuk kitap okuma

Bolu Bağışçılar Vakfı Okul Öncesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Hikâye Saati Uygulama Örneği
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Bağışçılar Vakfı Okul Öncesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde kurulan
okul öncesi eğitim kurumu; 0- 3 yaş (üniversite yönetiminde) ile 3-6 yaş (MEB yönetiminde) çocukların gidebileceği iki ayrı
yönetimi tek çatı altında barındıran bir okul olarak yürütülmektedir. Okul Öncesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
bünyesinde yer alan 0-3 yaş çocuklar için hazırlanan bölüme çocuk kaydı gerçekleşmeden önce mekân farklı etkinlikler için
kullanılmıştır. Bolu il merkezinde sosyo-kültürel dezavantajlı bölgelerde yaşayan, 18–36 aylık çocuğu olan aileler arasından
tesadüfi olarak seçilen 30 anne ve çocukları çalışma grubuna dahil edilerek 10’ar anne-çocuk olmak üzere üç grupla hikâye
saati etkinlikleri yürütülmüştür. Bu etkinlik örneklerinden bazı fotoğraflar Şekil 4 ve Şekil 5’de sunulmaktadır.

a
b
Şekil 4. (a) ritm çalışması; (b) kitap okuma; (c) çeşitlendirilmiş etkinlikler
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b
c
a
Şekil 5. (a) anne çocuk kitap okuma ; (b) anne çocuk kukla ile hikâye anlatma; (c) anne çocuk kitap okuma

3.Sonuç ve Öneriler
Yaşamın ilk yıllarına yapılan yatırımlar, toplumların geleceğine yapılan yatırımlardır. Erken çocukluk gelişimi ve eğitimine
yapılacak yatırımların, okula devam sürelerinin artması; sınıf tekrarı, okulu bırakma ve suç işleme oranlarının azalması gibi
erken yaşlarda gelişmeyi önleyen elverişsiz ortamların yol açacağı toplumsal eşitsizliklerin azaltılmasında ve yoksullukla
mücadelede en iyi yollardan biridir (Kartal, 2007).
Çocukların gelişim özelliklerine uygun yaşantı ve etkinliklerin hazırlandığı anne ve çocuklarla hikâye saati uygulamaları,
annelerin çocuğun gelişim özelliklerine uygun uyarıcı ve ortam sunması, problem çözme ve sosyal becerilerini desteklemesi
bakımından katkı sağlamaktadır. Çocukların gelişiminde temel kaynak olarak nitelendirilen annelerin ilk yıllarda çocuğun
gelişimini destekleyici ortamlara katılması; annelerin ebeveyn olarak kendilerini güvenli hissetmelerini, kendi potansiyellerini
belirleyerek geliştirebilmelerini ve annelerin birbirleri ile bilgi ve deneyim paylaşımlarını sağlamaktadır.
Uygulamalar aracılığı ile annelerin çocuğun gelişim özelliklerini bilmesi ve bu doğrultuda çocuklarını gözlemlemesi, uygun
uyarıcı ve ortam sunması, problem çözme ve sosyal becerilerini desteklemesi de sağlanmaktadır. Hikâye saatleri aslında
çocuklar kadar ailelere de farklı ortam sunması açısından tercih edilmektedir. Uygulamalara katılan annelerin yaşamında
annelik rolünün getirdiği değişiklikleri paylaşma, ihtiyaç duyulan desteği sağlama, rollerini güçlendirme, bilgi ve fikir alışverişi
sağlama konularında diğer annelerle bir araya gelerek, yaşam kalitelerini arttırmayı ve çocukları en iyi şekilde eğitmelerini
de desteklenmektedir.
2017 yılı nüfus sayımlarına göre ülkemizde sıfır-dört yaş aralığında 6 481 849 çocuk bulunmaktadır ve bu yaş aralığı ülke
nüfusunun % 8,02’sini oluşturmaktadır (URL, 2018). Bu yaş grubuna yönelik çocuğun aktif katılımını sağlayan programların az
olduğu dikkate alındığında ülkemizde özellikle bu dönem çocuklarının desteklenmesi büyük bir eksiklik olarak açığa çıkmaktadır.
Bu tür uygulamaların farklı gruplarda uygulanabilmesi ve yaygınlaştırılması bakımından ihtiyaç duyan ailelere erişiminin
kolaylaştırılması hususunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, İl Sağlık
Müdürlükleri, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının ve eğitimcilerin politikalar üretme
gerekliliği ve gönüllü destekleri kaçınılmazdır.
Hikâye saatlerinin aileye ve çocuklara en yüksek düzeyde fayda sağlaması amacıyla bazı öneriler getirilebilir:
• Hikâye saati etkinlikleri erken yaşlardan başlayarak farklı yaş aralığında çocuğa sahip, farklı sosyo-kültürel düzeydeki
aileler için hazırlanarak uygulanabilir.
• Babalar ile büyükanne ve büyükbabaların katılma imkânı sağlayan hikâye saati etkinlikleri planlanabilir.
• Özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine yönelik bireysel ve grup etkinlikleri şeklinde planlanacak hikâye saatleri uygulanabilir.
• Anne-babalarla oluşturulacak küçük gruplarla gerçekleştirilebilecek hikâye saatlerinin;
• kütüphaneler,
• kitapçılar,
• açık hava mekanları,
• toplum merkezleri ve
• sağlıklı hayat merkezleri gibi pek çok mekânda uygulanabilir olması bakımından yaygınlaştırılması önerilmektedir.
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Öz
“Çocuk edebiyatının önemi, gelişimi ve çocuk kütüphanelerinde edebiyat bölümlerinin oluşturulması için bir öneri” başlıklı
bu çalışma giriş, çocuk edebiyatı, çocuk kütüphanelerinde edebiyat bölümleri nasıl oluşturulabilir ve sonuç bölümlerinden
oluşmaktadır.
Giriş bölümünde “Çocuk kütüphanesinde edebiyat” konusu üstünde konuşulması zor bir konu olduğu vurgulanmıştır. Çünkü
konu edebiyat, pedagoji, psikoloji, yayıncılık ve kütüphane gibi kavramları kapsayan disiplinler arası bir konudur. Bu çerçevede
çocuk kütüphanelerinde edebiyatı bölümlerinin oluşturulmasında farklı disiplinlerin işbirliğinin önemi üzerinde durulmuştur.
Günümüzde çocukların televizyon, bilgisayar ve cep telefonuna olan eğilimi göz önünde bulundurulduğunda bu alana verilmesi
gereken özenin önemi anlaşılacaktır.
İkinci bölümde çocuk edebiyatının tanımı, önemi, örnekleri ile Dünya’da ve Türkiye’de gelişimi ve daha önce ülkemizde konu ile
ilgili yapılan çalışmalar irdelenmektedir. Çocuk edebiyatı hedef kitle olarak çocuğa hitap eden edebiyattır. Çocuk edebiyatını
farklı yaş gruplarına göre sınıflandırmak mümkündür. Nitelikli çocuk edebiyatı ürünlerinin özellikleri ve çocukların gelişimi
üzerindeki etkisinin önemi değerlendirilmiştir. Edebiyat keyif veren etkinliklerden birisidir. Çocukların edebiyat eserlerini
okuması ileriki yaşlarda da okuma isteğinin geliştirmesi üzerinde etkilidir. Okuma kültürü edinme sürecinde çocuk kitaplarına
yönelmek önemlidir. Nitelikli edebiyat çocukların ilgi ve merakını uyandırmayı sağlamalıdır. Çocuk edebiyatı, 1970’li yıllardan
itibaren önem kazanmış ve akademik araştırmalara konu olmuştur. Dünya’da ve Türkiye’de çocuk edebiyatı üretiminin
tarihsel seyri ele alınmıştır. Dünyadaki gelişimi XVI yüzyıldan itibaren ivme kazanmıştır. Farklı ülkelerden çocuk edebiyatı
ürünü örnekleri verilmiştir. Türkiye’de Tanzimat dönemi ile birlikte başlayan ivme Cumhuriyet döneminde hız kazanmıştır. Hem
dünyadan hem de ülkemizden klasikleşmiş nitelikli çocuk edebiyatı ürünlerinden örnekler verilmiştir.
Üçüncü bölümde çocuk kütüphanelerinde somut olarak edebiyat bölümlerinin oluşturulmasına yönelik amaç, hedef kitle,
kitap ve nesnelerden oluşan derme özellikleri ve interaktif uygulamalar başlıkları altında bir öneri geliştirilmiştir. Çocuk
kütüphanelerinde edebiyat bölümlerini oluşturmanın temel amacı erken yaşlarda edebiyata merak uyandırmak, edebiyatı
sevdirmek ve böylece ileriki yaşlarda da bireyleri edebiyata yönlendirmektir. Bu çerçevede öncelikle çocuklar okumaya
başlamadan önce kitaplardan zevk alan etkinlikler ile tanıştırılmaları gerekmektedir. Bunun için çocuk kütüphanelerinde uygun
ortamın oluşturulması önemlidir. Bu bölümde çocuk kütüphanelerinde ayrı bir edebiyat bölümü oluşturulmasına yönelik bir
çerçeve oluşturmaya çalışılmıştır. Ayrıca ikinci bölümden hareketle hem derme hem de interaktif uygulamalar olarak ne çeşit
eserler ve uygulamalar bulundurulabileceğine yönelik somut bir fikir beyan edilmiştir.
Sonuç bölümünde çalışmada elde edilen çıkarımlar değerlendirilmiştir. Edebiyata yönelen çocuk okuma, yorum yapma,
eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi yetenekler edinir ve böylece bireysel ve toplumsal yaşantısında başarı kazanacaktır. Bunun
için çocuk kütüphanelerinde edebiyat bölümlerinin oluşturulması önerilmiştir.
Çalışma yapılırken IFLA’nın Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel
Müdürlüğü’nün Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı; Ali Fuat Arıcı’nın Çocuk Edebiyatı ve Kültürü; Hasan Latif Sarıyüce’nin Çocuk
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ve Gençlik Edebiyatı Ansiklopedisi, Yahya Akengin, Birinci Çocuk Edebiyatı Sempozyumu ve ilgili mevzuat gibi kaynaklardan
faydalanılmıştır.
Abstract
This work, titled “The Importance of Children’s Literature and Its Development & A Suggestion On Establishing Literature
Sections In Children’s Libraries” is comprised of Introduction, Children’s Literature, How Can Literature Sections Be
Established In Children’s Libraries, and Summery.
In Introduction, it has been emphasized that “Literature At Children’s Libraries” is a hard topic to talk about, as it is
rather an interdisciplinary issue; comprising literature, pedagogic, psychology, publishing, and librarianship. In this regard,
for establishing literature sections in children’s libraries, the importance of cooperation of different disciplines has been
underlined. When the tendency of the children nowadays towards television, computers, mobile phones is considered, the
importance of the care that needs to be given to this field will be understood.
In the second part, the definition of children’s literature, its importance, examples, as well as its development in the world
and in Turkey, and previous works conducted on this field in our country are examined. Children’s Literature, is literature
that has children as its target group. It is possible to categorize children’s literature according to different age groups. The
merits of quality children’s literature and the importance of its impact on the development of children have been evaluated.
Literature is one of pleasure giving activities. That the children read literature works is influential on developing reading
habits at later ages. It is important to turn to children’s books during the process of acquiring reading culture. Quality
literature should succeed in awakening children’s interest and mind. Children’s literature has gained importance since
1970’s and has been subject to academic studies. The historical development of the production of children’s literature in
the world and in Turkey has been examined. Its development in the world has accelerated since 16th century. Examples
of children’s literature from different countries have been given. In Turkey, the acceleration starting with the Tanzimat
(Reorganization) Period (after 1839) has been further expanded in the Republican Period (after 1923). Examples of quality
children’s literature, that have become classics, have been given, from the world as well as from our country.
In the third part, a suggestion has been developed regarding goals, target group, books and materials as well as interactive
applications for physically establishing literature sections at children’s libraries.
The main goal of establishing literature sections at children’s libraries is to evoke interest in literature at young ages,
likening literature, and thus, also guiding the person in later ages to literature as well. In this regard, it is necessary that
the children are introduced to activities that derive pleasure from books even before they start reading books. For this, it
is important that such suitable environment is established at the children’s libraries. In this part, a frame has been tried to
be drawn for establishing separate literature sections within children’s libraries. Additionally, referring to Part 2, a clear
view has been given on what sort of works, materials, as well as interactive applications could be provided.
In Summery part, the outcomes of the study have been evaluated. A child, drawn towards literature acquires attributes
such as reading, evaluating, critical and creative thinking; and thus, is more likely to be successful in personal as well as
social life. For this, it is suggested that literature sections are established within children’s libraries.
During this study, “Guidelines for Children’s Libraries” of IFLA, “Workshop on Children’s Libraries” of Turkish Ministry of
Culture and Tourism, “Children’s Literature and Culture” by Ali Fuat Arıcı, “Children’s And Youth Literature Encyclopedia”
by Hasan Latif, “First Children’s Symposium” by Yahya Akengin, as well as applicable legislation has been utilised.
Anahtar Sözcükler: Çocuk Kütüphaneleri; Çocuk Edebiyatı
Keywords: Children’s Libraries; Children’s Literature
1. Giriş
Bu çalışmada “Çocuk edebiyatına karşı ilgi oluşturmak için kütüphanelerde neler yapabiliriz?” sorusuna cevap aranacaktır.
“Çocuk edebiyatının önemi, gelişimi ve çocuk kütüphanelerinde edebiyat bölümlerinin oluşturulması için bir öneri” başlıklı bu
çalışma “çocuk edebiyatının önemi ve gelişimi” ve “çocuk kütüphanelerinde edebiyat bölümlerinin oluşturulması” olmak üzere
iki ana bölümden oluşmaktadır.
“Çocuk kütüphanesinde edebiyat” kavramı üstünde konuşulması, fikir beyan edilmesi zor bir konudur. Çünkü edebiyat,
pedagoji, psikoloji, yayıncılık ve kütüphane gibi kavramları bir arada içeren disiplinler arası bir konudur. Dolayısıyla çocuk
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kütüphanelerinde edebiyat bölümlerinin oluşturulmasında farklı disiplinlerin işbirliği önemlidir. Çocuklarımız ülkemizin geleceği
için kıymetli yatırımlardan biridir. Günümüzde çocukların televizyon, bilgisayar ve cep telefonuna olan eğilimi göz önünde
bulundurulursa bu alana verilmesi gereken özenin önemi anlaşılacaktır. Hayatla ilgili doğru bilginin edinilmesi ve çocukların
yetiştirilmesi açısından bu alanın toplum için faydası görülecektir.
2. Çocuk Edebiyatı
Çocuk edebiyatı, 1970’li yıllardan itibaren önem kazanmış ve akademik araştırmalara konu olmuştur. Çocuk edebiyatı ayrı
bir edebiyat alanıdır ve çocuklara yöneliktir (Arıcı, 2016). Bu bölümde; çocuk edebiyatının ne olduğu, önemi, örnekleri ile
Dünya’da ve Türkiye’de gelişimi ve daha önce ülkemizde konu ile ilgili yapılan çalışmalar ana hatları ile ele alınacaktır.
2.1. Çocuk Edebiyatı Nedir?
Çocuk edebiyatı terimi, geçtiğimiz yüzyılın başında ortaya çıkmıştır (Arıcı, 2016). Çocuklar her konuya ilgi duymadığından
ve her yazarın dil ve anlatımı çocuklara hitap etmediğinden genel edebiyatın yanı sıra “çocuk edebiyatı” kavramı gelişmiştir
(Sarıyüce, 2012). Yetişkinler tarafından da beğenilen çocukların ilgi ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılayan bir özellik taşımaktadır
(Gönen, 2013). “Çocuk edebiyatı, erken çocukluk döneminden başlayıp ergenlik dönemini de kapsayan bir yaşam evresinde,
çocukların dil gelişimi ve anlama düzeylerine uygun olarak duygu ve düşünce dünyalarını sanatsal niteliği olan dilsel ve görsel
iletilerle zenginleştiren, beğeni düzeylerini yükselten ürünlerin genel adıdır.” şeklinde tanımlanmaktadır (Sever, 2003, s.9).
Çocuğa yönelik edebi metinde çocuğun kendisini ve yaşadığı dünyayı bulması, çocuğun ihtiyaçlarına yönelik bilgi ve deneyimleri
içermesi beklenir. Çocuğu konu edinen, çocukları anlatan, kahramanları çocuk olan her eser çocuk edebiyatı değildir (Yalçın
ve Aytaş, 2002). Çocuk edebiyatı ürünleri, çocuk duyarlılığı ile örülmüş, çocuk düzeyine uygun bir dille kaleme alınmış
metinlerdir. Ancak nitelikli bir çocuk edebiyatı ürününden yetişkinler de zevk alabilir. Önemli olan doğallığı, dilin güzelliği,
metnin sağlamlığı, konunun çocuğa hitap etmesi, kurgunun çekiciliği ve serüvenin akıcılığıdır (Arıcı, 2016).
Ateş “Hiçbir çocuk güzel bir masal ve öyküyü sonuna kadar dinlemekten kendini alıkoyamaz. Gençler hoşlarına giden bir
romanı, uykularını feda ederek, hatta yasak edilse bile gizli gizli okumaktan geri kalmazlar. … Bütün bunları yaptıran sanatın
insan ruhuna işleyen derin etki gücüdür ve bu güçten eğitim için mutlaka yararlanmak gerekir. (Ateş, 1998, s. 2)” diyerek
bu edebi türün işlevini açıklamıştır.
Gençlik kitaplarında roman ve öykü türündeki kitapların yanı sıra yaşam öyküleri, serüvenler, kurgu gibi konuları işlenmektedir.
Gençlik edebiyatı çocukluk çağı ile yetişkinlik arasında bir geçiş dönemi edebiyatı niteliğindedir (Sarıyüce, 2012).
2.2. Çocuk Edebiyatının Önemi
Edebiyat yaşamı işlemekle birlikte keyif ve eğlence veren etkinliklerin başında gelir. Toplumda önemli bir yeri olan edebiyatın
çocukluk yıllarında bireyin yaşantısında yer verilmesi ve öncesinde kitaplardan zevk alan etkinlikler ile tanıştırılmalarının
önemi büyüktür. Küçük yaşlardaki bu deneyimler yaşam boyu kitaptan keyif almaya temel teşkil edecektir (Gönen, 2013).
Dolayısıyla çocukların okuma becerileri kadar kitaplardan alınacak keyfi keşfetmeleri de öncelikler arasına alınmalıdır.
Okuma kültürü edinme sürecinde çocuk kitaplarının önemine vurgu yapmakta yarar vardır. Nitelikli edebiyat çocukların ilgi
ve merakını uyandırmayı sağlamalıdır. Çocukları başka dünyalara, başka zamanlara ve yerlere götüren, başka yaşantılar
ile tanıştıran edebiyat eseri niteliklidir. Çocuklar edebi eserdeki farklı deneyim ve durumlar ile birlikte duyusal olarak farklı
macera, heyecan ve zorluklar deneyimlerler. Dolayısıyla ileriki yaşantılarında zorluklar ile baş etme, sorunları çözme yetisi
edinirler (Gönen, 2013). Edebi metne yansıyan hayatın benzeridir. Çocuklar kendisi için oluşturulan edebiyat eserinde,
yaşadığı ortamın bir benzerini bulurlar (Arıcı, 2016).
Çocukların kitapla tanışması, aynı zamanda edebiyat dünyasına adım atmasıyla gerçekleşir. Çocuklara seviyesine uygun olan,
duygu, hayal ve fikir bakımından gelişmesine katkıda bulunan, onu edebi yönden zenginleştiren, estetik değeri olan, lirik ve
didaktik eserler sunulmalıdır (Arıcı, 2016). Sever’e göre çocukların okuma kültürü edinme süreci şekil 1’de görüldüğü gibi
beş basamaktan oluşmaktadır (Sever, 2003):
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Çocukta dil gelişimiyle kişilik gelişimi iç içedir, birlikte olgunlaşır. Edebiyatın dil becerisini geliştirmekteki etkisi bile çocuğun
kaderini değiştirecek güçtedir (Ateş, 1998). Edebiyat sevgisi kazanan çocuklar okuma ve anlama, eleştirel ve yaratıcı
düşünme, yorum yapma gibi becerileri geliştirerek akademik, sosyal, bireysel ve iletişim yaşantısında başarılı olacaklardır.
Çocukların edebiyat ile ilgilenmeleri edebi ve estetik eserleri tanımaları ve onlara yönlenmelerini getirir (Gönen, 2013).
Çocuk edebiyatı, eğitim açısından da önemli rol oynamaktadır. Çocuklar dünya hakkında daha çok şey öğrendikçe kendilerini
de daha çok keşfederek ne oldukları, neye değer verdikleri, neleri sevdiklerini öğrenirler (Gönen, 2013). Ayrıca edebiyat
yaşam gücü vermeye ve yaratıcılığa da kaynaklık eden bir niteliktedir (Oğuzkan, 2001). Çocukların edebiyata yönelmesi hayal
güçlerini geliştirme ve yaşam boyu karşılaştıkları olayları farklı açılardan değerlendirme olanağı sağlar (Gönen, 2013).
2.3. Çocuk Edebiyatının Dünya’da Gelişimi ve Örnekleri
Ana hatları ile ve kısaca çocuk edebiyatının dünyadaki gelişimini örnekleri ile incelemek çalışmamız için faydalı olacaktır.
İnsanlık tarihinin ilk devirlerinde çocuk edebiyatı ürünleri yetişkinlerde olduğu gibi masal, destan ve efsane gibi sözlü
edebiyat ürünlerinden oluşmaktaydı. XVI. yüzyıldan sonra çocuklara özgü edebiyatın oluşturulması tartışılmaya başlanmıştır.
İngiltere’de “Robin Hood” ve Ezop’un hayvan kahramanlı hikâyeleri bu dönemin örnekleri arasındadır (Arıcı, 2016). XVII.
yüzyılda çocukların serbest okuma ihtiyaçlarını karşılamak amaçlanmıştır. Fransa’da “La Fontaine” masalları basılmıştır (Arıcı,
2016). “Ali Baba ve Kırk Haramiler”, “Alaattin ve Lambası”, “Gemici Sinbad” gibi “Binbirgece Masalları”ndan yararlanılarak
kaleme alınan eserler basılmıştır. XVIII. yüzyıl çocuk için edebiyat yapma fikri iyice belirginleşmiştir. Daniel Defoe’nun “Robinson
Crusoe” ve Jonathan Swift’in “Gulliver’in Gezileri” adlı eserleri bu dönemin örnekleri arasındadır (Arıcı, 2016).
XIX. yüzyılda çocuk edebiyatına yönelik eserlere özen gösterilmiş ve bazı eserler resimlenmiştir. Almanya’da Grimm Kardeşler
“Halk Masalları”nı toplamışlardır. İngiltere’de “Alice Harikalar Diyarında” yayınlanmıştır. Fransa’da Jules Verne “Denizler
Altında Bin fersah” ve “Seksen Günde Devriâlem” gibi eserleri kaleme almıştır. İtalya’da Carlo Collodi’nin “Pinokyo”,
Amerika’da Mark Twain’in “Tom Sawyer’in Maceraları” ve Stevenson’un “Define Adası” kaleme alınmıştır. İsviçreli yazar
Johanna Spyri “Heidi” adlı çocuk psikolojisini öne çıkaran eseri kaleme almıştır (Arıcı, 2016).
XX. yüzyılda çocuk kitaplıklarında çalışan uzman kütüphanecilerin çabalarıyla çocuk yayınları yaygınlık kazanmış ve eserlerin
yeni baskıları yapılmış olması (Arıcı, 2016) kütüphanecilik mesleği açısından dikkat çekicidir. İtalya’da 1963 yılından beri
“Bologna Çocuk Kitapları Fuarı” alanın ne kadar geliştiğinin bir diğer göstergedir.
2000’li yıllarda “Harry Potter” büyük ilgi gören bir çocuk edebiyatı örneğidir. Bu eserden 25 milyar dolarlık bir getiri elde
edilmesi çocuk edebiyatının günümüzde geldiği noktayı göstermesi açısından önemli bir göstergedir (Çetinkaya, 2017).
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2.4. Çocuk Edebiyatının Türkiye’de Gelişimi ve Örnekleri
Dünyadaki çocuk edebiyatının gelişimi yanında bizdeki çocuk edebiyatının gelişimini ana hatları ile örneklemekte yarar olacaktır.
Sözlü edebiyat döneminde, “Dede Korkut Hikâyeleri”, “Köroğlu” ve “Battal Gazi” gibi halk edebiyatı örnekleri yetişkinlerde
olduğu gibi çocuklar tarafından da ilgi görmüştür. Ayrıca ninni, tekerleme, bilmece, destan, masal ve efsaneler çocukların
zevk aldıkları geleneksel sözlü edebiyat ürünleridir (Arıcı, 2016).
Tanzimat dönemi, Türkiye’de çocuk edebiyatı gelişiminin başlangıcı sayılmaktadır (Yalçın ve Aytaş, 2002). Kayserili Doktor
Rüştü’nün 1859’da yazdığı “Nuhbetü’l Etfal” adlı eseri alfabe olmasının yanında çocuklara yönelik öykü ve fabl tercümelerinin
olduğu bir eser olması açısından önemli bir örnektir. 1869’da çocuklara yönelik “Mümeyyiz” dergisi yayınlanmıştır. Derginin
renkli olması ve roman tefrikalarına yer vermesi dikkat çekicidir (Ateş, 1998). 1896 yılında yayın hayatına başlayan
“Çocuklara Mahsus Gazete” dergisinde çocuk hikâye ve romanlarının ilk örnekleri yayınlanmıştır (T.C. Başbakanlık Basın
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Tarihsiz). Tanzimat dönemi örnekleri arasında Ziya Paşa’nın “Emile” tercümesinin
önsözünde çocukluk hatıraları, Recaizade Mahmut Ekrem’in “Tefekkür” adlı eserinde çocukluğunu anlattığı bölüm, Muallim
Naci’nin “Ömer’in Çocukluğu” gibi edebiyatçıların kendi çocukluklarını anlattıkları eserler bulunmaktadır (Arıcı, 2016; Yalçın
ve Aytaş, 2002). Şinasi “Karakuş Yavrusu ile Karga Hikâyesi” ve “Arı ile Sivrisinek Hikâyesi”ni kaleme almıştır (Arıcı, 2016).
Tanzimat döneminde çocuk edebiyatı alanında çevirilere bakmakta yarar olacaktır. Vakanüvis Lütfü 1864’te “Tercüme-i
Hikâye-i Robinson”, Mahmut Nedim 1872’de “Guliver’in Seyahatnamesi”, Mehmet Emin 1883’te “Merkez-i Arza Seyahat”
ve 1887’de “Balonla Beş Hafta Seyahat” adlı çocuk klasiklerini Osmanlıca’ya tercüme etmişlerdir (Arıcı, 2016; Ateş,
1998; Yalçın ve Aytaş, 2002). Tanzimat döneminde Şinasi, Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat Efendi ve Muallim
Naci tarafından Fransızcadan özellikle La Fontaine’den “Karga ile Tilki” gibi çocukların da ilgisini çeken tercümeler yapılmıştır
(Arıcı, 2016).
II. Meşrutiyet’te Alaaddin Gövsa’nın “Çocuk Şiirleri” (1911) ve Tevfik Fikret’in “Şermin” (1914) adlı eserleri çocuk edebiyatı
örnekleri arasındadır (Arıcı, 2016; Ateş, 1998). Milli Edebiyat döneminde Ali Ekrem Bolayır’ın “Çocuk Şiirleri”, Ömer
Seyfettin’in “Kaşağı” ve “And”, Ahmet Rasim’in “Falaka” adlı eserler çocuk edebiyatı örnekleridir (Arıcı, 2016).
Cumhuriyetin ilk döneminde Reşat Nuri’nin “Kızılcık Dalları” (1932), Mahmut Yesari’nin “Bağrı Yanık Ömer” (1930) ve
Muallim Cemal’in “Küçük Durmuş” (1933) adlı eseri dönemin örnekleri arasındadır (Ateş, 1998). Yine Peyami Safa “Cingöz
Recai” (1924) ve “Tilki Leman” gibi eserleri kaleme almıştır (Arıcı, 2016). Büyük romancılarımızdan Tarık Buğra’nın “Bana
okumayı sevdiren Cingöz Recai’dir” sözü dikkat çekmektedir (Arıcı, 2016).
1940’lı yıllarda Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Ülkü Tamer çocuk edebiyatı alanında eser vermişlerdir (Arıcı, 2016). Cahit Uçuk’un
“Türk İkizleri” (1937) ve “Kırmızı Mantarlar” (1943) adlı romanları yayınlanmıştır. 1950’li yıllarda Orhan Veli Kanık ve Aziz
Nesin çocuk edebiyatı alanında eserler vermişlerdir. 1950’li yıllarda Eflatun Cem Güney “Bir Varmış Bir Yokmuş” (1956)
adlı eseri ve Pertev Naili Boratav’ın “Zaman Zaman İçinde” (1958) adlı eseri çocuklara yönelik masal derleme örnekleri
arasındadır. Falih Rıfkı Atay’ın “Babamız Atatürk” (1955) adlı eseri biyografi türündeki çocuk edebiyatı örneğidir (Ateş,
1998).
1960’lı yıllarda Mehmet Seyda “Bir Gün Büyüyeceksin” (1966) adlı romanıyla Doğan Kardeş Yayınlarının düzenlediği yarışmada
birincilik ödülü almıştır. Aziz Nesin’in “Şimdiki Çocuklar Harika” (1967) adlı romanı çocuklar tarafından ilgi görmüştür (Ateş,
1998). Talip Apaydın “Toprağa Basınca” ve “Elif Kızın Elleri” eserlerini verir. “Ayşegül” ve “Ayşecik” dizisi (1966) Türkiye’ye
gelene kadar resimli kitap yok denecek kadar az olması dikkat çekmektedir (Yalçın ve Aytaş, 2002).
1970’li yıllarda Kemalettin Tuğcu “Sokak Köpeği” (1975) vd. eserleri kaleme almıştır. Oğuz Tansel’in “Allı ile Fırfırı” adlı
çocuklara yönelik masal kitabı 1977 yılında “Türk Dil Kurumu” ödülünü kazanmıştır. 1980’li yıllarda Rıfat Ilgaz “Bacaksız
Kamyon Sürücüsü”, Muzaffer İzgü “Ekmek Parası” (1979) gibi eserler vermişlerdir (Ateş, 1998).
2000’li yıllarda Gülten Dayıoğlu, İpek Ongun, Sadettin Kaplan, Sevim Ak, Behiç Ak, Mustafa Ruhi Şirin, Muzaffer İzgü gibi
yazarlar çocuk edebiyatı alanında eser veren bazı edebiyatçılarımızdır. Meral Alpay’ın bir çalışması, Türkiye’de yayınlanan
çocuk kitaplarının bir listesi ve 259 başlıktan oluşan çocuk dergilerinin bir listesi küçük bir bibliyografya görevi görmesi
açısından önemlidir (Alpay, 2018).
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2.5. Ülkemizde Çocuk Edebiyatı Konusunda Daha Önce Neler Yapıldı?
Çocuk edebiyatı konusunda ülkemizde pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaya faydası olması açısından bazılarına yer
vermekte fayda olacaktır. Öncelikle çocuk edebiyatı çalışmaları alanında yapılmış iki bibliyografyaya yer vermekte fayda
olacaktır. Birincisi: 2006’da Alev Sınar’ın “Türkiye’de Çocuk Edebiyatı Çalışmaları” adlı makalesi hem çocuk edebiyatının
gelişimine hem de konu ile ilgili bir bibliyografya çalışmasına yer vermesi açısından önemlidir. Ayrıca makalenin sonunda çocuk
edebiyatı alanında verilen ödüllerin bir listeside yer almaktadır (Sınar, 2006). İkincisi: 2012’de Hüseyin Altunya’nın “Türk
çocuk edebiyatı kaynakçası” adlı çalışmadır. Eser 10 yıl süren bir çalışmanın sonucu olması ve çocuk edebiyatı çalışmalarına
kaynaklık eden oldukça kapsamlı (226 sayfa) bir bibliyografya olması açısından önemlidir (Altunya, 2012). II. Meşrutiyet’te
“Şuray-ı Ümmet” gazetesinde Ali Nusret 1908’de çocuk edebiyatının önemini dikkat çeken yazılar kaleme almıştır (Arıcı,
2016).
“Çocuk Esirgeme Kurumu” 1943 yılında çoğu çeviri 100’e yakın kitap yayınlamıştır (Yalçın ve Aytaş, 2002). 1950’li yıllarda
“Çocuk Esirgeme Kurumu” yayın şubesi başkanı olan Ahmet Muhip Dranas dizi kitaplar yayınlayarak ve ucuz baskılar yaparak
daha çok çocuğa ulaşmayı sağlamış ve böylece çocuk edebiyatına önemli katkılar yapmıştır. Kurum ayrıca “Çocuk” adlı bir
dergi de yayınlamıştır (Arıcı, 2016).
1970’li yıllarda bazı bankaların, gazetelerin, yayınevlerinin ve Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla çocuk edebiyatında canlanma
olmuştur (Ateş, 1998). 1979 yılının dünyada “Uluslararası Çocuk Yılı” olması Türkiye’de çocuk edebiyatına dikkat çekilmesini
sağlamıştır (Arıcı, 2016). Türk Dil Kurumu “Türk Dili” dergisinin 1979 sayısını çocuk edebiyatı konusuna ayırmıştır (Oğuzkan,
2001). 1980’li yıllarda Kültür Bakanlığı “Elma Şekeri” adlı çocuk dergisini çıkarmaya başlamıştır (Arıcı, 2016).
1994 yılında “Birinci Çocuk Edebiyatı Sempozyumu” düzenlenmiştir. Sempozyumda “Çocuk Edebiyatı Enstitüsü” kurulması
talep edilmiştir (Akengin, 1995). 4-8 Nisan 2005’te Sakarya Valiliği, Çocuk Vakfı vd. kurumlar tarafından I. Sakarya Çocuk
Edebiyatı Günleri düzenlenmiştir (Çocuk Vakfı, 2018). 2006 yılında Ankara Üniversitesi tarafından II. Ulusal Çocuk Ve Gençlik
Edebiyatı Sempozyumu düzenlenmiştir (Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 2016). 2012’de İki ciltlik “Türk Çocuk ve
Gençlik Edebiyatı Ansiklopedisi” yayınlandı (Sarıyüce, 2012).
2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen III. Milli Kültür Şurasının “Çocuk ve Kültür Komisyonu” raporunda
“Çocuk edebiyatı kültürü” konusunun ayrı bir başlık olarak ele alınmış olması bu alanın önemini teyit etmektedir (Çocuk ve
Kültür Komisyonu Raporu, 2017). 2017 yılında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından “Çocuk Kütüphaneleri
Çalıştayı” yapılmıştır. Çalıştayın sonuç raporu konu ile ilgili paydaşların fikirlerini içermesi açısından önemli görüşler içermektedir
(Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı, 2018). 2018 yılında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından 54. kütüphane
haftasının teması “Yeni Nesil Çocuklar – Yeni Nesil Kütüphaneler” olarak belirlenmiştir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 2018). 2018 yılında “İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü” tarafından
düzenlenen “İstanbul Kültür Çalıştayı”nın “İstanbul: İnsanlar Komisyonu”nun sonuç raporunda “71. İstanbul merkezli çocuk
edebiyatına verilen destek artırılmalıdır” önerisi getirilmiştir (İstanbul Kültür Çalıştayı, 2018).
3. Çocuk Kütüphanelerinde Edebiyat Bölümleri Nasıl Oluşturabilir?
Bu bölüm çocuk kütüphanelerinde ayrı edebiyat bölümlerinin kurulmasına yönelik bir çerçeve oluşturulma amacı taşımaktadır.
İkinci bölümden hareketle hem derme hem de interaktif uygulamalar ve etkinlikler kısmında ne tür uygulamalara yer
verilebileceğine yönelik somut fikirler beyan edilmiştir. Konuya geçmeden önce dünyada bazı uygulama örneklerine bakmakta
yarar olacaktır.
3.1. Dünyada Benzer Uygulama Örnekleri
British Library’nin web sitesinde “Çocuk Edebiyatı” başlıklı bir bölüm bulunmaktadır. Koleksiyona verilen örnekler arasında
Alice Harikalar Ülkesinde kitabının el yazması nüshaları, Orman Kitabı’nın el yazması, JRR Tolkien’in torununa mektupları
bulunmaktadır (British Library, 2018).
The Library of Congress’de 1950’li yıllardan itibaren oluşturulan “Çocuk Edebiyatı Merkezi” bölümü bulunmaktadır.
Koleksiyonda 500.000’i aşkın (beş yüz bin) çocuklara yönelik kitap, süreli yayın, görsel-işitsel materyal, harita ve nadir eser
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olduğu kaydedilmektedir (The Library of Congress, 2018).

Şekil 2: ABD, Library of Congress’in Çocuk Bölümünden Bir Görüntü

Japonya’da “International Library of Children’s Literature” olması dikkat çekmektedir. Kurum Japon çocuk edebiyatını dünya
çapında toplamayı hedeflemektedir ve bünyesinde 400.000 dolayında materyal bulunmaktadır. Kütüphanenin Japon çocuk
edebiyatını dönemleştirmiş olup, okuyucu ve araştırmacılara sunmuştur. Çocuk yazınında eser vermiş edebiyatçıları da
tanıtmaktadır. Kurumun bünyesinde küçük bir müze olması dikkat çekicidir (International Library of Children’s Literature,
2018).

Şekil 3: Japonya, “International Library of Children’s Literature”
Müze Kısmından Bir Görüntü

Halk kütüphanelerinde de çocuk edebiyatı bölümleri bunmaktadır. Bu bölümler genellikle kütüphanenin ayrı bir odasının veya
katının çocuk edebiyatına ayrılması şeklinde oluşturulmuştur. Los Angeles Halk Kütüphanesinin çocuk edebiyatı bölümü
1979’da kurulmuş olup Şekil 4’te bölümün krokisi verilmiştir. Bölümde roman, hikâye, çizgi roman gibi ayrımlara gidildiği
dikkat çekmektedir. Bölümün kukla gösterisi, yazar ve çizer buluşmaları ve maket yapımı gibi çocuklara yönelik etkinlikler
yaptığını da belirmekte yarar bulunmaktadır (Los Angeles Public Library, 2018).

Şekil 4: ABD, Los Angeles Halk Kütüphanesinin
Çocuk Edebiyatı Bölümünün Yerleşim Planı.
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3.2. Amaç
Çocuk kütüphanelerinde edebiyat bölümlerinin kurulması aracılığı ile erken yaşlarda çocuklara edebiyata karşı merak
uyandırmak, edebiyatı sevdirmek ve böylece ileriki yaşlarda da bireyleri edebiyata yönlendirmektir. Erken yaşlardan itibaren
kütüphane kullanımı desteklenen çocuklar, büyük olasılıkla ileriki yıllarda da kütüphane kullanıcısı olarak kalacaklardır (Yılmaz
ve Ekici, 2011). Böylece hem edebiyat okuyuculuğunu hem de edebi üretimi arttırma imkânı doğacaktır. Nitelikli bir çocuk
kütüphanesi, çocukları yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri ile donatarak, onların topluma katılımlarını ve katkıda
bulunmalarını sağlar (IFLA, 2018).
3.3. Hedef Kitle
“Kütüphane Hizmet Esasları Genelgesi”nde belirtildiği gibi 7-14 yaş çocuklar ve 15-18 yaş gençler hedef kitledir. Genelge
ayrıca materyalin raflara farklı yaş gruplarına göre yerleştirilmesi gereğine işaret etmekte ve konu ile ilgili esnek yaklaşımlar
izlenebileceği da belirtilmektedir (Kütüphane Hizmet Esasları Genelgesi, 2012). Benzer ifadeler ilgili yönetmelikte de
geçmektedir (Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği, 2012). Çalıştayda da “çocuk koleksiyonu, 0-2, 3-7, 8-12 ve 13-17 yaş
grupları göz önünde bulundurularak oluşturulmalıdır” (Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı, 2018) İfadesi yer almaktadır. Akademik
çevrelerce çocuk gelişimine göre okuma evreleri: 4-6 yaş (Okul öncesi), 7-8 yaş, 9-12 yaş, 13 yaş ve üstü (Gençlik çağı)
şeklinde sınıflandırılmıştır (Sarıyüce, 2012).
Bizim önerimiz çocuk kütüphanelinde edebiyat bölümleri oluşturulurken akademik çalışmaların ve mevzuatın hedef kitlenin
çocuk ve genç tanımı konusunda yaklaşık olarak birleştiği 18 yaş sınırı ve edebiyat asgari olarak okuma gerektirdiğinden
okuryazar (ilkokul 2, 8 yaş) çerçevesinde bir kitle seçilebilir. Kitapların raflara yerleştirilmesi pratik olması açısından ilkokul
(8-12 yaş seviyesi edebi kitaplar), ortaokul (13-17 yaş seviyesi edebi kitaplar) ayrımına gidilebilir. Hâlihazırda pek çok
kütüphanenin çocuk bölümündeki uygulama bu yöndedir.
3.4. Derme Özellikleri (Kitap)
Kitap bir kütüphanenin en önde gelen varoluş nedenidir. Dolayısı ile nitelikli bir kitap dermesi diğer bütün işerlerden öncelikli
unsurdur. Çocuk kütüphanelerinin edebiyat bölümlerinin dermesi tebliğimizin ikinci bölümünde çerçevesi sunulan “çocuk
edebiyatı üst başlık” olmak üzere nitelikli eserlerden oluşturulabilir.
İçerik olarak Türkiye ve Dünya çocuk yazınının ürünleri bulundurulmalıdır. Muzaffer İzgü, Kemalettin Tuğcu, Jules Verne
gibi edebiyatçıların eserlerinin nitelikli basımları yer alabilir. Çocuk edebiyatı çocuğun gelişim çağlarına uygun bir çeşitlilik
gösterdiği göz önünde bulunudurmalıdır. Çünkü, her bir gelişim çağının dil, konu, anlatım, biçimlendirme özellikleri farklıdır.
Herhangi bir yaşa hitap eden kitabı öbür yaş grubundakilerin okuması kolay değildir (Sarıyüce, 2012). Dolayısı ile farklı
gelişim çağlarına hitap eden bir derme gerekmektedir.
Bir diğer önemli nokta ise eserlerin niteliğidir. Dermenin seçimi ve içeriği kadar niteliğide önemli bir kriterdir. Uluslararası
Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA: The International Federation of Library Associations and Institutions)
“Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler” rehberinde de derme seçim ölçütlerinin başında şu niteliklere dikkat çekmiştir
(IFLA, 2018). Bu nitelikler şöyle sıralanmıştır:
1. Yüksek nitelik,
2. Yaşa uygunluk,
3. Güncel ve doğru bilgi.
Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı’nın sonuç raporunda da psikolog, yayıncı ve kütüphanecilerinde içinde bulunduğu çalışma
grubu tarafından çocuk kitaplarının seçimine yönelik ölçütler de belirlenmiştir (Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı, 2018). Eser
seçiminde bu ölçütlerde edebiliğe de dikkat çekilmiştir. Verilen ölçütlerin bazılarında ise şunlardır:
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1.
İyi bir kitabın çocuğu okuma kültürü ile tanıştırabileceği; niteliksiz bir kitabın da kitap, kütüphane ve okumadan
soğutabileceği gerçeği her bir yayının seçiminde mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
2.
Çocukları ciddiye alan edebiyat eserleri seçilmelidir.
3.
Değerler eğitimi veriyor gibi görünen, bununla birlikte, içeriğinde tutarsızlıklar barındıran, çocuğa uygun olmayan/
olumsuz duygular ve düşünceler aşılayabilecek kitaplar çocuk koleksiyonu dışında bırakılmalı; bu anlamda, edebîlik ve sanatsal
duyarlılık öncelik olmalıdır.
Yayınların çocuk bakışı ve duyarlılığını taşıması, çocuğun dil ve gelişim düzeyine uygun olması, bununla beraber bir yetişkinin
de zevkle okuyacağı iyi birer edebiyat eseri olması gerekmektedir. Seçilecek kitaplar bir bütün olarak, resim ve metin
uyumuyla, çocuğun sanat eğitimi ihtiyacını karşılamalı, iyiye ve güzele olan duyarlılığını beslemelidir (Çocuk Kütüphaneleri
Çalıştayı, 2018).
Derme oluşturmada bir başka nokta ise materiyal çeşitliliğidir. Çocuk kütüphaneleri, çocukların gelişimine uygun, basılı
materyal (kitap, dergi, çizgi romanlar, broşür), medya (CD, DVD, kasetler), oyuncaklar, öğrenme oyunları, bilgisayar, yazılım
ve internet bağlantısını da içeren her türden materyali bulundurmalıdır (IFLA, 2018).
Son olarak 2006 yılının Nobel edebiyat ödülünü edebiyatçılarımızdan Orhan Pamuk’a verilmesi göz önünde bulundurularak
“Nobel Köşesi veya Rafı” oluşturulabilir. Burada yaş grubuna uygun Nobel edebiyat eserleri, Nobel ödülü almış edebiyatçı
fotoğrafları bulundurularak ve Orhan Pamuk’a vurgu yapılarak çocuklar edebiyatçı olmaya özendirilebilir.
3.5. Derme Özellikleri (Nesne)
Çocukların bu bölümlerinde kaliteli vakit geçirmeleri sağlanmalıdır. Edebiyat bölümleri çeşitli nesneler ile zenginleştirilerek
çocuklara hitap eden dinamik mekanlar yaratılabilir. Bunun için:
1.
Bölümde edebiyatçı portrelerine yer verilebilir (resim, çizim, karikatür veya fotoğraf olabilir). Böylece
edebiyatçılarımızın gelecek nesillere tanıtılması sağlanacaktır.
2.
Bölümde çocuk kahramanlarının bibloları, heykelcikleri bulundurulabilir Örneğin: Eşeğe ters binmiş Nasreddin Hoca,
Keloğlan ve çeşitli masal kahramanları). Böylece edebiyata ilgi çekilerek sevdirilme hedeflenmektedir.
3.
Bölümde edebiyatçıların sesleri kulaklıkla dinlenebilir, bu şiir veya konuşma şeklinde olabilir. Böylece çocuklara
edebiyatçıları doğrudan dinleme fırsatı sağlanacaktır.
4.
Edebiyatçılara ait el yazısı, mektup, efemera türündeki nesnelerin tıpkıbasımlarının sergilenebilir. Edebiyatçılığın
onurlandırılması yolu ile çocuklar edebiyatçı olmaya özendirilebilir.
3.6. Derme Özellikleri (İnteraktif uygulamalar)
İnteraktif uygulamalar aracılığı ile çocukların edebiyat okumaya ve yapmaya teşvik edilmesi kolaylaşacaktır. Çocukların
kütüphanede sıkılmadan vakit geçirmeleri sağlanacaktır. Bu uygulamalar şöyle sıralanabilir:
1.
Sizde bir edebiyatçı olabilirsiniz masası. Masadaki daktilo ile edebi yazı, şiir yazma etkinliği,
2.
Hangi şiir/kitap/söz hangi yazarın ekranı. Bulmaca tarzında eğlendirmeye yönelik ekranlı uygulama,
3.
Sevdiği edebiyatçıya mektup yazma etkinliği.
Bölümde interaktif uygulmaların yanında çeşitli edebi etkinliklerde yapılabilir. Nitekim IFLA’da konu ile ilgili olarak “çocuklara
öykü anlatımı, kütüphane hizmetleri ve kaynakları ile ilgili etkinliklerden oluşan özel hizmetler sunulmalıdır” (IFLA, 2018)
demektedir. Etkinlikler için ilgili STK’ler, okullar ve aileler ile işbirliğine gidilmesi önemli verim sağlayacaktır. Bu etkinliklerin en
önemli getirisi sosyalleşme olacaktır. Mustafa Kutlu, “Bir çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu şey yine bir çocuktur.” diyerek bu
tür buluşmaların önemine vurgu yapmıştır. Yapılabilecek edebi örnekleri arasında şunlar bulunmaktadır:
1.
Yazar, çizer ve sanatçıların söyleşileri/ buluşmaları (Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı, 2018).
2.
Sesli kitap okuma: Bu etkinlik okuma öğrenimi sürecinde çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır (Gönen,
2013),
3.
Şiir dinletileri, şiir yazma ve okuma yarışmaları, tiyatral masal okuma saatleri.
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4. Sonuç
Bu çalışmada nitelikli çocuk edebiyatı ürünlerinin özellikleri ve çocukların gelişimi üzerine etkisinin önemi değerlendirilmiştir.
Çocukların edebiyat eserlerine yönelmesinin okuma kültürünün gelişimine katkısının önemi vurgulanmıştır. Dünyada ve
Türkiye’de çocuk edebiyatı üretiminin tarihsel seyri ele alınmıştır. Hem dünyadan hem de ülkemizden klasikleşmiş nitelikli
çocuk edebiyatı ürünlerinden örnekler verilmiştir.
Çocuk edebiyatının önemi ve örnekleri çerçevesinde bu edebiyatın toplumla buluşma mekânı olarak çocuk kütüphanelerinde
edebiyat bölümlerinin oluşturulması önerilmektedir. Pratikte elverişli şartlara sahip çocuk kütüphanelerimizde “çocuk
edebiyatı ürünleri” için ayrı bir kat veya oda belirlenerek ve materyal açısından zenginleştirilerek bu bölümleri oluşturmak
için ilk adım atılabilir.
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Öz
Çocuk edebiyatı, çocukların başta dil gelişimlerine olmak üzere tüm gelişim alanlarına katkı sağlayan, hayal güçlerini
zenginleştiren ve onları ruhsal olarak besleyen bir edebiyat türüdür. Çocukluk çağında bulunan kimselerin hayal, duygu ve
düşüncelerine seslenen sözlü ve yazılı bütün eserleri kapsar (Sever, 2003). Bu eserlerin usta yazarlar ve çizerler tarafından
oluşturulmuş olması çocukların sanatsal kimliklerine de katkı sağlar. Çocukların bu açıdan erken yaşlardan itibaren iyi kitaplarla
tanıştırılmaları onlar için önemlidir. Araştırmalar beş yaş çocuklarının kitaplarla ilgili deneyimlerinin aynı çocukların yedi
yaşında ve hatta 11 yaşında okuduğunu anlama becerileri ile yakından ilişkili olduğunu göstermektedir (Kiefer, vd., 2007).
Bu sebeple okul öncesi dönem çocuklarının kaliteli çocuk kitapları ile karşılaşmaları, kendilerine bu kitapların okunması önem
arz etmektedir. Okul öncesi dönem çocuklarına uygun olarak hazırlanmış olan kitaplara “resimli kitap” denilmektedir ve bu
kitaplar daha büyük yaş grubu çocukların kitaplarından farklılık göstermektedir. Bu kitaplar bir-yedi yaş arasındaki çocuklar
için hazırlanmıştır ve içeriklerinde yazılara resimlerden daha az yer verilir. Resimler metinle uyumlu olmakla beraber daha
ön plandadır ve daha geniş yer kaplar (Gönen, 2000; sy; 156). İngilizce “picture book” olarak adlandırılan bu eserlerin en
önemli özelliği; resimlendirilmesi açısından büyük ölçüde göze hitap etmesidir (Tuncer, 2000; sy; 202).
Okul öncesi dönem çocuklarının bu kitaplarla tanıştırılmasının önemi ile beraber kaliteli resimli kitapların maliyetlerinin
yüksek olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum halk ve okul kütüphanelerinin önemini ortaya çıkarmaktadır.
Bu kütüphanelerin kaliteli resimli kitaplar ile zenginleştirilmeleri ekonomik olarak bu kitapları temin etmekte zorlanacak
olan aileleri destekleyebilir ve bu kitaplara ulaşımlarını kolaylaştırabilir. Tuncer (2000)’in belirttiği gibi kütüphanelerin ve
bu kütüphanelerde yer alan kaliteli çocuk kitaplarının sayısını arttırmak bu açığı kapatabilir. Sadece niceliksel artış değil,
“kütüphane kültürü ve alışkanlığı”nın da çocuklar ve ailelerine yerleşmesi gerektiği, çocukların gelişmiş toplumlardaki
gibi küçük yaşlardan itibaren kütüphaneye gitme alışkanlığını kazanmaları önemli görülmektedir. Yılmaz (2004), yaptığı
araştırmada ebeveynlerin çocuklarının okuma ve kütüphane kullanma davranışlarına yönelik “tepkisiz” kaldıklarını, onay
verme, destekleyici olma ve rol model olma konusunda geri kalmalarından ötürü olumsuz yönde etkilediklerini bulmuştur.
Çakmak ve Yılmaz (2009), yaptıkları araştırmada okul öncesi dönem çocuklarının kütüphaneye daha çok öğretmenleri
ve arkadaşları ile gittikleri yönünde sonuçlar elde etmişlerdir. Okul öncesi kurumlarının ve okul öncesi öğretmenlerinin
hazırladıkları programlarında ve etkinliklerinde kütüphane ziyaretlerine, kütüphanede kitap okuma sonrası etkinliklere yer
vermelerinin çocukların kütüphane ve kitap sevgisine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ülkemizde resimli kitaplara yönelik
etkinlik örneklerinin, ayrıca kütüphane ortamında yapılabilecek etkinlik örneklerini içeren araştırma ve yayınların sınırlı sayıda
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olduğu görülmüştür. Bu örneklerin arttırılmasının uygulayıcılara olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu sebeple bu
araştırmada kütüphanede uygulanabilecek resimli kitap okuma sonrası etkinlikler okul öncesi öğretmen adaylarının görüşleri
kapsamında incelenmiştir.
Bu araştırmanın amacı; son sınıf okul öncesi öğretmen adaylarının ilçe halk kütüphanesi çocuk kitapları bölümünde yer alan
okul öncesi resimli kitaplarına yönelik kitap okuma sonrası etkinlikler hazırlamaları, bu etkinlikleri kütüphane ortamında nasıl
uygulayabileceklerine yönelik öneriler geliştirmeleri ve bu önerilerin incelenmesidir. Bu amaçla araştırma yöntemi olarak;
nitel araştırma yöntemi ve nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Açık uçlu bir sorudan oluşan
form yolu ile adaylardan kütüphanede uygulayabilecekleri etkinlik önerileri alınmıştır. Öğretmen adaylarından bu süreçte
Kdz.Ereğli ilçe halk kütüphanesini ziyaret etmeleri ve burada çocuk bölümünde yer alan kitapları incelemeleri, okul öncesi
düzeyine uygun bir resimli kitap seçmeleri ve bu kitaba yönelik kütüphanede uygulanacak resimli kitap okuma sonrası etkinlik
önerileri hazırlamaları istenmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar
dönemi “okul öncesinde Türkçe etkinlikleri” dersini alan 56 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin
analizinde nitel analiz tekniklerinden içerik analizi kullanılacaktır. Araştırmanın analiz süreci devam etmekte olup, bulgular ve
sonuç sunum sırasında tartışılacaktır.
Abstract
Child literature is a type of literature that contributes to all developmental areas of children, notably language development,
as well as enriches their imagination and nurtures them spiritually. It covers all the oral and written works addressed to
dreams, feelings and thoughts of those in childhood period (Sever, 2003). The fact that these works were created by great
writers and illustrators also contributes to the artistic identity of the children. From this point of view, it is important for
children to be acquainted with good books from the early ages. Research proves that the experience of five-year-olds with
books is closely related with the comprehension skills that the same children read at the age of seven and even at the age
of eleven (Kiefer, et al., 2007).
Therefore, it is significant that the children of preschool age come across with qualified children’s books and that those
books should be read to them. Books prepared for preschool children are called “picture books” and these books differ
from the books of different age groups of children. These books are prepared for children between the ages of one to
seven, and there are more pictures than scripts in their content. Although the pictures are compatible with the text, they
are in the foreground and take wider space (Gönen, 2000; sy; 156). The most important feature of these works, which
are called “picture book” in English, is that they are highly eye-catching due to their illustrations (Tuncer, 2000; sy; 202).
With the fact that it is important for preschool children to be introduced with these books, it should be taken into
consideration that the cost of quality illustrated books is high. This situation exhibits the importance of public and school
libraries. The enrichment of these libraries with qualified picture books can support families that will be difficult to afford
these books economically and can facilitate access to these books. As Tuncer (2000) points out, increasing the number of
libraries and qualified children’s books in these libraries may close this gap. Yılmaz (2004) found in his survey that parents
are “unresponsive” to their children’s behaviors related with reading and use of libraries, and since they fall behind for
approval, support, and being a role model, children are negatively affected.
Çakmak and Yılmaz (2009) obtain the result their survey that pre-school children are more likely to go to the library with
their teachers and friends. It is thought that pre-school institutions and pre-school teachers prioritizing post-book activities
in the library in their programs and activities will contribute to children’s love of the library and books. It has been observed
that there are limited number of activities for picture books in our country, as well as researches and publications involving
examples of activities that can be performed in the library environment. It is thought that the increase of these samples
will contribute positively to the practitioners. For this reason, in this research post-reading activities of the picture book
that can be applied in the library have been examined within the context of preschool teacher candidates’ views.
The aim of this research is senior class preschool teacher candidates’ prepare post-book activities for the pre-school
picture books in the children’s books section of the district Public Library, make recommendations on how they can apply
these activities in the library environment and analyze these recommendations. For this purpose case study design as
a qualitative research method and qualitative research methods as a research method was used. Recommendations for
activities that can be applied in the library were collected from the candidates by way of a form involving an open-ended
question. During the process, the teacher candidates were asked to visit the Public Library in Kdz. Ereğli district and to
review the books in the children’s section, to choose a picture book suitable for preschool level, and to prepare the post
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reading activity recommendations to be applied in the library for this book.
The Study Group consists of 56 pre-school teachers who took the course of “Turkish activities in preschool” in spring
semester of 2017-2018 academic year at Bülent Ecevit University, Ereğli Faculty of Education. Content analysis from
qualitative analysis techniques will be used in the analysis of the obtained data. The analysis process of the research is
ongoing and the findings and results will be discussed during the presentation.
Anahtar Sözcükler: Çocuk Kütüphaneleri; Okul öncesi; Etkinlik örnekleri; Öğretmen adayları.
Keywords: Children’s libraries; Preschool; Examples of activities; Teacher candidates.
1. Giriş
Çocuk edebiyatı, çocukların başta dil gelişimlerine olmak üzere tüm gelişim alanlarına katkı sağlayan, hayal güçlerini
zenginleştiren ve onları ruhsal olarak besleyen bir edebiyat türüdür. Çocukluk çağında bulunan kimselerin hayal, duygu ve
düşüncelerine seslenen sözlü ve yazılı bütün eserleri kapsar (Sever, 2003). Bu eserlerin usta yazarlar ve çizerler tarafından
oluşturulmuş olması çocukların sanatsal kimliklerine de katkı sağlar. Çocukların bu açıdan erken yaşlardan itibaren iyi
kitaplarla tanıştırılmaları onlar için önemlidir. Araştırmalar beş yaş çocuklarının kitaplarla ilgili deneyimlerinin aynı çocukların
yedi yaşında ve hatta 11 yaşında okuduğunu anlama becerileri ile yakından ilişkili olduğunu göstermektedir (Kiefer, Hepler &
Hickman, 2007).
Bu sebeple okul öncesi dönem çocuklarının, kaliteli çocuk kitapları ile karşılaşmaları, kendilerine bu kitapların okunması önem
arz etmektedir. Okul öncesi dönem çocuklarına uygun olarak hazırlanmış olan kitaplara “resimli kitap” denilmektedir ve bu
kitaplar daha büyük yaş grubu çocukların kitaplarından farklılık göstermektedir. Bu kitaplar bir-yedi yaş arasındaki çocuklar
için hazırlanmıştır ve içeriklerinde yazılara, resimlerden daha az yer verilir. Resimler metinle uyumlu olmakla beraber daha ön
plandadır ve daha geniş yer kaplar (Gönen, 2000). İngilizce “picture book” olarak adlandırılan bu eserlerin en önemli özelliği;
resimlendirilmesi açısından büyük ölçüde göze hitap etmesidir (Tuncer, 2000).
Okul öncesi dönem çocuklarının bu kitaplarla tanıştırılmasının önemi ile beraber kaliteli resimli kitapların maliyetlerinin
genellikle orta ve düşük ekonomik seviyede olan aileler için, yüksek olduğu da araştırmacıların dikkatini çeken noktalardandır.
Bu durum kitapların kullanımının herkese açık olduğu halk ve okul kütüphanelerinin önemini arttırmaktadır. Kütüphanelerin
kaliteli resimli kitaplar ile zenginleştirilmeleri ekonomik olarak bu kitapları temin etmekte zorlanacak olan aileleri destekleyebilir
ve bu kitaplara ulaşımlarını kolaylaştırabilir. Tuncer (2000)’in belirttiği gibi kütüphanelerin ve bu kütüphanelerde yer alan
kaliteli çocuk kitaplarının sayısını arttırmak bu açığı kapatabilir. Çocuk kütüphaneleri alt gelir grubundan gelen ve okulöncesi
programlara devam edemeyen çocukların zenginleştirilmiş deneyim ortamlarında bulunabilmeleri için fırsat tanımaktadır
(Yılmaz, 2008).
Kütüphanelerdeki çocuk bölümlerinin ve çocuk kütüphanelerinin, çocukların yaşam boyu öğrenmelerine ve okuryazarlık
becerilerine katkı sağlayan kurumlar olmaları hedeflenmektedir (Yılmaz ve Ekici, 2011). Çocuklarla ilgili olan kütüphaneler,
halk kütüphanelerine ve bir üst aşamada Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak bağımsız çocuk kütüphaneleri veya halk
kütüphanesinin içinde çocuklara ait ayrı bir bölüm olarak bulunmaktadır (Gönen, Temiz ve Akbaş, 2015).
Beklenti halk ve okul kütüphanelerinin sayısal olarak artışı ve nitelik kazanması ile beraber, “kütüphane kültürü ve alışkanlığı”nın
da çocuklar ve aileleri açısından yaygınlaşması, sadece niceliksel değil, niteliksel artışın da sağlanması yönündedir. Ülkemizde
de çocukların ve ailelerinin genellikle yurtdışındaki örneklerde gördüğümüz gibi küçük yaşlardan itibaren kütüphaneye gitme
alışkanlığını kazanmaları önemli görülmektedir. Yılmaz (2004), yaptığı araştırmada ebeveynlerin, çocuklarının okuma ve
kütüphane kullanma davranışlarına yönelik “tepkisiz” kaldıklarını, onay verme, destekleyici olma ve rol model olma konusunda
geri kalmalarından ötürü, çocukların olumsuz yönde etkilendiklerini bulmuştur. Aynı araştırmada öğrencilerin genelinin de
kendi anne-babalarının kütüphaneye gitme sıklıklarını “hiç gitmezler” şeklinde cevaplamaları da olumsuz bir sonuç olarak
görülmüştür. Bu sonucun tersine, ailelerin çocuklara olumlu rol model olmaları ve destekleyici tavırları ile olumlu bir etkiye
çevrilmesi yararlı olabilir. Erken yaşlardan itibaren kütüphane kullanımı desteklenen çocuklar, büyük olasılıkla ileriki yıllarda da
kütüphane kullanıcısı olmaya devam edecekler, aynı zamanda yaşam boyu sürecek bir okuma sevgisine yüksek olasılıkla sahip
olacaklardır (Yılmaz, 2008; Yılmaz ve Ekici, 2011; Yükselen, 2017). Halk ve okul kütüphanelerinde okuma materyallerine
erişim olması, çocukların okuma beceri ve motivasyonları üzerinde etkili olabilir (Dahlgreen, 2014).
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Bu sebeple kütüphanelerin çocukların okuma alışkanlığı kazanmalarında ve kitap sevgilerinin artmasında katkılarının
olacağı düşünülmektedir. Bu katkının okul öncesi dönemi de kapsayacak hatta bebeklik dönemlerini bile kapsayacak şekilde
genişletilmesi bu katkının kalıcılığı destekleyecektir.
Çakmak ve Yılmaz (2009) tarafından yapılan başka bir araştırmada, okul öncesi dönem çocuklarının, kütüphaneye daha çok
öğretmenleri ve arkadaşları ile gittikleri yönünde sonuçlar elde edilmiştir. Okul öncesi dönem çocukları için öğretmenleri
ve okul ortamı da onları etkileyen faktörler arasındadır. Çocukların, özellikle öğretmenlerini rol model olarak gözlemledikleri
düşünülebilir. Bu sebeple okul öncesi öğretmenlerinin de kütüphane alışkanlıkları konusunda rol model olmaları, planlarında
kütüphane etkinliklerine yer vermeleri önemli görülebilir. Alan gezisi dahilinde ve haricinde çocukların kütüphane ortamında
daha çok kalabilecekleri ve etkinlikler yapabilecekleri ortamların düzenlenmesinin yararlı olduğu düşünülmektedir.
Okul öncesi kurumlarının eğitim anlayışlarında ve okul öncesi öğretmenlerinin hazırladıkları programlarında ve etkinliklerinde
kütüphane ziyareti gibi alan gezilerine, kütüphanede kitap okuma sonrası yapılabilecek etkinliklere yer vermelerinin, çocukların
kütüphane ve kitap sevgisine, ayrıca kütüphane kullanma alışkanlığına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Okulları destekler
nitelikte kütüphanelerin de, çocuklar, ebeveynler ve bakım hizmetini sağlayan kişiler için çeşitli etkinlikler sunmak gibi amaçları
mevcuttur (Yılmaz ve Ekici, 2011).
Göktürk (2010); çocuk kütüphanelerinde sadece okuma saatleri değil, sanat, müzik, eğlence, film gibi etkinliklerin yapılarak,
çocukların kütüphaneye olan ilgilerinin desteklendiğini belirtmektedir. Altay, Todorova ve Dursun (2013) araştırmalarında
Zonguldak İl Halk Kütüphanesinde, çocuk ve gençlere yönelik konferans, kurs, tiyatro gösterimleri, sergi, organizasyon
programları gibi yenilikçi etkinlikler düzenlendiğini belirtmişlerdir. Fakat bu konuda hala daha aktif uygulama ve eğitimlere
gereksinim duyulduğu söylenebilir. Yılmaz (2008), kütüphanecilere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlerde katılımcıların
özellikle çocuk kütüphaneciliği konusunda seminerler olması gerektiğini belirttiklerini ifade etmiştir. Yine bu araştırmada yer
alan katılımcılar kütüphaneye gelen çocuklara yönelik olarak oyun odası oluşturma, boyama kitabı ve yapboz verme, masal
okuma saatleri düzenleme, drama yaptırma, çizgi film gösterimi yapma gibi yaptıkları veya yapmayı düşündükleri yaratıcı
hizmet örneklerini vermişlerdir.
Özellikle okul öncesi döneme yönelik olarak kütüphane etkinliklerinin hazırlanmasının ve uygulanmasının çocuklara olumlu katkı
sağlayacağı ve önemli olduğu düşünülmektedir.
Ülkemizde resimli kitaplara yönelik kitap okuma sonrası yapılabilecek etkinlik örneklerinin, ayrıca bu örneklerin kütüphane
ortamında yapılabilecek türlerinin yer aldığı araştırma ve yayınların var olmakla beraber, sınırlı sayıda olduğu görülmüştür.
Gönen, Temiz ve Yavuz (2018) tarafından hazırlanan “kütüphanede bir gün” isimli kitap, kütüphanede okul öncesi çocuklarına
yapılabilecek etkinlik önerilerini sunmaktadır.
Bu araştırmaların ve yayınların arttırılması sayesinde uygulayıcılara, özellikle de kütüphaneciler, okul öncesi öğretmenleri
ve okul öncesi öğretmen adaylarına faydalı olacağı, yapacakları etkinliklerinde kütüphane kullanımı, kütüphane ziyaretleri ve
orada yapılabilecek etkinliklerini çeşitlendirmelerinin de bu sayede olumlu yönde etkileneceği düşünülmektedir.
Bu sebeple, bu araştırmada Ereğli Eğitim Fakültesi son sınıf okul öncesi öğretmen adaylarının, okul öncesinde Türkçe
etkinlikleri dersi kapsamında hazırladıkları kütüphanede resimli kitap okuma sonrası yapılabilecek etkinliklere yönelik önerilerini
keşfetmek amaçlanmıştır.
2. Yöntem
Bu araştırmada, son sınıf okul öncesi öğretmen adaylarının, okul öncesinde Türkçe etkinlikleri dersi kapsamında hazırladıkları,
kütüphanede resimli kitap okuma sonrası yapılabilecek etkinlik önerilerini keşfetmek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin
uygulandığı bu araştırmada, nitel araştırma türü olarak durum çalışması kullanılmıştır.
Nitel araştırma desenleri araştırmacıya esnek bir yaklaşım sağlar, durum çalışması türünde olan araştırmalarda öncesinde
bilinmeyen kavramlar ve örüntüler, süreçlere yönelik olarak ortaya çıkabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Durum
çalışması araştırma deseni, araştırmacının bir durumu, sıklıkla bir programı, olayı, eylemi, süreci ya da bir veya daha fazla
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bireyi derinlemesine ve detaylı incelediği bir araştırma desenidir (Creswell ve Creswell, 2018; Creswell, 2016). Durum
çalışması araştırmalarının odaklandıkları nokta, anlatı araştırmalarındaki gibi bireyler ve onların hikâyelerinin incelenmesinden
ziyade, konu üzerine odaklanarak tek bir durum yoluyla bu konunun anlaşılması üzerinedir (Creswell, Hanson, Clark Plano ve
Morales, 2007).
Bu araştırmada da, üzerinde odaklanılan durum öğretmen adaylarının kütüphanede okul öncesi çocuklarına resimli kitap okuma
sonrasında hangi etkinlikleri yapmayı düşündükleri, bu etkinliklerin özellikleri ve kütüphane ortamının ne şekilde kullanılarak
bu etkinliklerin planlandığına yönelik görüşleri oluşturmaktadır. Durum çalışmalarında incelenen kişilere ait özellikler veya
incelenen durumlar birbirinden farklı olduğu için sonuçların genellenmesi söz konusu olmaz (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu
araştırmada da adayların belirttiği etkinliklerin incelenmesi sonucu bir genellemeye ulaşmak değil, farklı önerileri keşfetmek,
bunları belirli temalar altında toplayabilmek ve okuyucuya yeni etkinlik önerileri sunmak amaçlanmıştır.
Bu amaçla; öğretmen adaylarının belirtilen ders kapsamında, Kdz. Ereğli ilçesinde bulunan halk kütüphanesinin çocuk
bölümünde yer alan okul öncesi resimli kitaplarına yönelik, kitap okuma sonrası uygulanabilecek bir etkinlik hazırlamaları
ve bu etkinlikleri o kütüphane ortamında nasıl uygulayabileceklerine yönelik öneriler geliştirmeleri istenmiştir. Adaylara
geliştirecekleri etkinlikler konusunda bir sınır getirilmemiş, kütüphanenin ziyaret ettikleri çocuk bölümünün fiziki ortamını göz
önüne alarak hayali bir etkinlik önerisi geliştirmeleri istenmiştir.
Adaylara hazırlayacakları hayali etkinlikleri konusunda bir “sınır” getirilmemesine örnek olarak, okul öncesi döneme uygun
istedikleri kitabı seçebilmeleri, kütüphanenin o bölümünü veya o gününü sadece kendilerine tahsis edilmiş gibi düşünmeleri ve
kütüphanenin genel sessizlik kurallarını çocuk bölümü için ihlal edebileceklerini hayal etmeleri konusunda özgürlük tanınmıştır.
Bu şekilde öğretmen adaylarının kütüphanelerin genel geçer kurallarına fazla aykırı olmamakla beraber okul öncesi dönem
çocuklarına uygun, eğlenceli etkinlikler hazırlayabilmeleri konusunda kendilerini özgür hissetmeleri sağlanmaya çalışılmıştır.
Örneğin; kütüphanenin çocuk bölümünde kitap okuma sonrasında enstrüman çalmayı veya şarkı söylemeyi içeren bir müzik
etkinliği ya da kütüphanenin içinde çocukların koşmasını, dolaşmasını gerektiren bir oyun etkinliği planlayabilirler.
2.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu; Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı bahar
dönemi, “okul öncesinde Türkçe etkinlikleri” dersini alan 56 okul öncesi öğretmen adayı ve onların hazırladıkları etkinlik
planları oluşturmaktadır.
2.2. Veri Toplama Araçları ve Uygulama
Veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarından elde edilen etkinlik planı dokümanları kullanılmıştır. Eğitim ile ilgili nitel
araştırmalarda dokümanların kullanılmasında; öğrenci ders ödev ve sınav dokümanları veri kaynağı olarak kullanılabilir,
doküman analizi geniş bir örneklem oluşturulmasına katkıda bulunur, araştırmacıya ekonomiklik sağlar ve tek başına bir veri
toplama yöntemi olarak kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu araştırmada da öğretmen adaylarının etkinlik planları,
doküman olarak veri toplamada kullanılmıştır.
Araştırmanın veri toplama sürecinde öğretmen adaylarından ilçe halk kütüphanesini ziyaret etmeleri ve burada çocuk
bölümünde yer alan kitapları incelemeleri, okul öncesi düzeyine uygun bir resimli kitap seçmeleri ve sonrasında bu kitaba
yönelik kütüphanede yapılacak kitap okuma sonrası bir etkinlik hazırlamaları istenmiştir. Her aday bütünleşik veya değil bir adet
etkinlik planı hazırlamıştır. Adayların kütüphaneye ziyaretleri, kütüphaneden bir kitap seçimleri ve etkinlik planı hazırlamaları
dönem sonunda uygulanmış, bunun öncesinde bir dönem (yaklaşık 14 hafta) boyunca araştırmacı tarafından adaylara, okul
öncesi çocukları için uygun kitap seçimi, iyi resimli kitapların özellikleri, uygun olmayan resimli kitaplardan örnekler, resimli
kitap okuma sonrası yapılabilecek etkinliklere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. Adayların bu bilgiler ışığında,
kütüphaneden kitap seçimini yaptıkları ve etkinliklerini oluşturdukları varsayılmaktadır. Fakat bu araştırmada okul öncesi
öğretmen adaylarının kitap seçimindeki yeterlilikleri, hangi kitapları seçtikleri veya doğru kitap seçip seçmediklerine yönelik
incelemeler değil, seçtikleri kitaba yönelik nasıl etkinlik hazırladıkları üzerinde durulmuş ve analizler gerçekleştirilmiştir. Bu
sebeple bu araştırma kapsamında adayların hazırladıkları etkinlik planlarının sadece “öğrenme süreci” bölümleri incelenmiş
ve analiz edilmiştir. Öğrenme süreci bölümlerinin de kitap okuma sonrası geliştirilen öneriler bölümüne odaklanılmıştır.
2.3. Verilerin Analizi
Öğretmen adaylarından veriler, hazırladıkları yazılı etkinlik dokümanları yoluyla elde edilmiş, bu planların “öğrenme süreci”
olan bölümleri analize tabi tutulmuştur. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olaylar hakkında bilgi içeren
239

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri

yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005).
Creswell ve Creswell (2018) ve Creswell (2016) nitel araştırmalarda;
1. sadece katılımcılardan alınan bilgiyi temel alarak kodlar oluşturmak,
2. önceden belirlenmiş kodları kullanarak verileri bu kodlara uygun hale getirmek veya
3. ortaya çıkan kodlar ve önceden belirlenmiş kodların bir kombinasyonunu kullanmak şeklinde olan üç çeşit veri analizinden
söz etmiştir. Bu araştırmada birinci çeşit veri analizine uygun olarak sadece katılımcılardan elde edilen bilgiler yoluyla
kodlamaların yapıldığı söylenebilir. Öğretmen adaylarından elde edilen veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. İçerik analizi;
veriler arasında yer alan anlamlı bölümlere (bir sözcük, cümle, paragraf gibi) isim verilmesi süreci, birbirine benzer verileri
belirli kavram ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek, okuyucuların anlayabileceği şekilde düzenlemek ve yorumlamaktır
(Yıldırım ve Şimşek, 2005).
Verilerin analizi aşamasında öncelikle öğretmen adaylarının hazırladıkları planların “öğrenme süreci” olan kısımları ayıklanmış
ve bu bölümler üzerine odaklanılmıştır. Bu bölümler bütün adaylar için genel bir okumaya tabi tutulmuş ve araştırmacının
verinin bütünü hakkında genel bir izlenime sahip olması sağlanmıştır. Sonrasında örnek cümlelerin altı çizilerek ayrı bir
kâğıda her bir öğretmen adayı için yazılmıştır. Örnek cümlelerin belirlenmesinde kitap okuma sonrasında adayların hangi
etkinlikleri ne şekilde yaptıklarına dair cümleleri seçilmiştir. Bununla beraber kitap okuma öncesinde yaptıkları bir takım
işlemler eğer kütüphane ortamının kullanımı özellikle içeriyorsa ayrı olarak not alınmıştır. Örneklendirmek gerekirse; kitap
okuma sonrasında adayın belirttiği “hikaye okunduktan sonra çocuklara hikaye hakkında sorular sorulur” cümlesi ve bunun
gibi kitap okuma sonrası etkinlikler analizin odak noktasını oluşturmaktadır, fakat kitap okuma öncesi adayların “Öğretmen
çocuklara kütüphane görevlisinin kitaplardan birine etiket yapıştırdığını söyler ve o kitabı arayıp bulmalarını ister” gibi ve
benzeri ifadeleri ise analizin odak noktasını oluşturmamakla birlikte not olarak alınmış ve dikkat çekici olan ifadelere, oluşan
temaları destekleyici olarak yer verilmiştir.
Örnek cümlelerin yazılmasından sonra araştırmacı tüm verileri genel olarak okuyarak kitap okuma sonrası etkinlik önerilerine
dair noktaların altını çizmiştir. Bu altı çizilen ifadeler araştırmacı tarafından tekrar okunarak araştırmanın amacı kapsamında
kodlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Ulaşılan kodlar sonrasında tekrar okumalar gerçekleştirilmiş ve kategorilere, sonrasında da
temalar ulaşılmıştır.
Verilerin genel olarak analizinde adayların hazırladıkları etkinlik planlarının öğrenme süreçleri bölümü, bu bölümün de
kütüphanede kitap okuma sonrasını içeren cümlelerinin analiz sürecine alındığı belirtilebilir.
2.4. Etik Konular
Öğretmen adaylarının etkinlik planlarında yer alan ifadelerinden alıntılar yapıldığında kişilerin adları T. A. gibi kısaltmalar
kullanarak verilmiştir.
3. Bulgular
Bu bölümde verilere içerik analizi yapılması sonucu elde edilen kod, kategori ve temalara yer verilmiştir.
İlk olarak araştırmacı öğretmen adaylarından elde ettiği dokümanların tamamını genel olarak okumuştur. Sonrasında
dokümanların “öğrenme süreci” bölümlerini ayırarak, o bölümleri tekrar okumuş ve araştırmanın amacı kapsamında dikkat
çeken cümlelerin altını çizmiştir.
Öğretmen adaylarının resimli kitap okuma sonrasında yapılabilecek etkinliklere yönelik cümlelerinde sıklıkla geçen ve
araştırmanın amacı kapsamında dikkat çeken cümlelere ve bu cümlelerden de kodlara ulaşılmıştır. Bu kodlara örnekler olarak;
“kitap hakkında soru sorma”, “hikâyeyi dramatize etme”, “kitabın karakterinin resmini kütüphanede arama”, “resim çizme”,
“kütüphane görevlisini oyuna dâhil etme”, “oyun oynama”, “kitap ile ilgili resim çizme” gibi örnek kodlar belirtilebilir. Örnek
cümle ve kod aşamasına Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo 1: Kodlama Aşamasına Örnek Cümle ve Kodlar
Öğretmen Adayı
Örnek Cümle
Örnek Kod
E. D. “Çocuklara kitap hakkında sorular sorar” Kitap hakkında soru sorma
E. D. “Hikâyeyi dramatize edeceklerini söyler” Hikâyeyi dramatize etme
E. T.
“Ardından çocuklar kütüphanenin bahçesine çıkartılır”
Bahçeye çıkarma
M. K. “Öğretmen kütüphanenin çeşitli yerlerinde Bay Gıdık’ın saklandığını söyler” Kütüphanede saklama
M. K. “Çocuklar kütüphanede Bay Gıdık’ın resimlerini arayıp bulmaya çalışırlar” Kütüphanede arama-bulma
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Araştırmacı kodların oluşturulması, oluşturulan kodların tekrar okunması, örnek cümlelerin tekrar okunması ve kodların
tekrar gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi-düzenlenmesi aşamasında, öğretmen adaylarının sıklıkla kütüphanenin fiziksel
ortamını kullanarak bir takım etkinlikler planladıklarını gözlemlemiştir. Örneğin, kitabın karakterinin resminin çoğaltılarak
kütüphanenin raflarına saklanması ve çocuklardan bulmalarının istenmesi gibi. Bazı adayların fiziki koşulları kullanarak
etkinlikler oluşturmaları, bazı adayların ise kütüphanenin fiziki koşullarını kullanmadan etkinlikler oluşturmaları, fiziki koşulların
kullanıldığı etkinliklerin ayrı bir kategoride değerlendirilmesi yönünde araştırmacıda bir intiba oluşturmuştur. Adayların
kütüphanenin raflarını, masalarını, dolaplarını, kütüphane görevlisini etkinliklerinde kullanıyor oluşları, onları ve etkinliklerini
farklılaştırmıştır. Bu sebeple kodlar yeniden gözden geçirilerek kategorilendirme aşamasına, fiziksel ortamın kullanıldığı
etkinliklerin ayrı olarak detaylı incelenmesi gerektiği notu ile geçilmiştir.
Fiziki ortamı etkinliğinde kullanan öğretmen adaylarından B. A, okuduğu resimli kitap ile ilgili hazırladığı kitap okuma sonrası
etkinliğinde; “Öğretmen raflara sıkışmış bir diş fırçası kuklası çıkarır, rafların arasında bunun gibi diş macunu, çürük diş gibi
kuklalar bulunmaktadır” şeklinde bir ifadede bulunmaktadır. Aday burada Türkçe etkinliği olarak kukla gösterisi yapılmasını
önermekte ama bunu kütüphanenin fiziksel olanaklarından yararlanarak gerçekleştirilmesini önermektedir. Yine başka bir
öğretmen adayı G. A., “Öğretmen çocuklar gelmeden küçük oyuncağı ve kıyafetlerini kütüphanenin farklı yerlerine saklamıştır.
Çocuklardan “nohutçuk”u bulmaları istenir.” şeklinde etkinliğinde kütüphanenin fiziksel ortamından yararlandığı bir etkinlik
önerisinde bulunmuştur. Bu şekilde kütüphanenin fiziki ortamından yararlanan çok sayıda aday görüşü tespit edilmiştir.
İçerik analizinin ilk aşaması-verilerin kodlanması sonucu ulaşılan ve isimlendirilen kodlar şu şekildedir; “kitap hakkında sorular
sorma”, “hikayeyi dramatize etme”, “hediye tasarlama”, “tahmin alma”, “boyama-resim çizme”, “hikaye hakkında sohbet”,
“kütüphane raflarının kullanılması”, “kukla oynatma”, “bahçeye çıkarma”, “kütüphanede arama-bulma”, “kütüphane görevlisini
etkinliğe dâhil etme”, “kütüphane alanını kullanma”, “oyun”, “kesme-yapıştırma”, “kütüphanede saklama”, “kütüphaneyi
materyallerle düzenleme”, “kütüphanedeki kitaplardan yararlanma”, “hikayeyi yarıda kesip tahmin alma”, “hikayeyi devam
ettirme”, “hikaye anlatma”, “şarkı söyleme”.
İçerik analizinin ikinci aşaması kodlardan yararlanarak kategorilere ulaşılması aşamasıdır. Araştırmacı belirlediği kodları
tekrarlayarak okumuş ve birbirine benzer kodların altında toplanabileceği kelime kategorileri oluşturmuştur. Bu yapılan
tematik kodlama sonucu ilk ön plana çıkan ve adayların sıklıkla etkinliklerinde belirttikleri “kitap/hikâye hakkında soru sorma”,
“tahmin alma” ve “kitap/hikâye hakkında sohbet etme” kodları, “genel olarak” çocuklara öğretmenin soru sorması ve
çocukların da cevap vermesi sürecine dayalı olması sebebiyle ve verinin genelinde sözcük olarak soru sormanın en fazla geçen
kelime ifadelerinden biri olması sebebiyle “soru sorma” kategorisi altında gruplandırılmışlardır. Belirlenen ikinci kategori
öğretmen adaylarının resimli kitap okuma sonrasında çocuklarla yapacaklarını belirttikleri ve kodlarda da “hikayeyi dramatize
etme” şeklinde belirtilen “drama” kategorisidir.
Öğretmen adaylarının çoğunluğunun etkinliklerinde yer verdikleri; “hediye tasarlama”, “boyama”, “resim çizme”, “kesmeyapıştırma” gibi kodlar altında toplanan etkinlikler “sanat” kategorisi altında toplanmıştır. Bu kategoride yer alan öğretmen
adaylarının etkinlik önerilerinden şöyle ifadeler örnek olarak verilebilir; öğretmen adaylarından T.A. çocuklara kitap okuma
sonrasında annelerine bir hediye tasarlamalarını bunu da makarnaları suluboya ile boyayarak ve kâğıda yapıştırarak yapmalarını
ister. Başka bir aday K. B.; “çocuklara; “bizler de kendimiz için bir kitap yapalım” denir, kağıtları ve renkli kalemleri dağıtılarak,
çocuklardan ne isterlerse çizmeleri istenir.” şeklinde etkinlik önerilerinde bulunmuşlardır.
Öğretmen adaylarının etkinlik örneklerinde az olarak rastlanan şarkı söylemeyi içeren etkinlikler “müzik” olarak
kategorilendirilmiştir. Bu kategoride sadece bir öğretmen adayının fiziksel ortamı da kullandığı bir etkinliği bulunmaktadır. Aday,
kitap okuma sonrasında çocukların kütüphanenin orta bölümünde yer alan, kare şeklinde düzenlenmiş masaların etrafında
hep beraber bir şarkı söylemelerini ve şarkıda geçen kelime resmi kimin elindeyse o çocuğun bu masaların ortasındaki
boşluğa girmesini istemiştir. Bu şekilde fiziksel ortamdan da yararlanarak bir müzik etkinliği planlamıştır.
Öğretmen adaylarının belirttikleri ve kodlamada “hikayeyi yarıda kesip tahmin alma”, “hikayeyi devam ettirme”, “hikaye
anlatma” ve “kukla oynatma” olarak belirtilen ifadelerde adayların çocuklardan kendilerini hikaye yoluyla ifade etmelerini
istedikleri görüldüğü için bu kategoriye “hikaye anlatım” denilmiştir. Hikaye- anlatım ve soru sorma kategorisi altında yer alan
ifadeler öğretmen adaylarının okul öncesinde Türkçe dil etkinliklerine uygun olarak verdikleri örnek niteliğinde etkinliklerdir.
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Fakat bu araştırmada iki kategorinin “dil etkinliği” gibi aynı çatı altında değil, ayrı kategorilendirilmesi özellikle soru sorma
kategorisinin ifadelerde sıklıkla görülmesinden ötürü (neredeyse tüm adaylarda), ön plana çıkması ve araştırmacının bu iki
kategoriyi ayrı olarak değerlendirme ihtiyacı hissetmesindendir. Hikaye-anlatım kategorisinde soru sormaya göre daha az
sayıda adayın etkinliği yer almaktadır.
Araştırmacının kodlama aşamasında oluşturduğu “oyun” kodu, kategorilendirilme aşamasında yeniden incelendiğinde öğretmen
adaylarının oluşturdukları oyun etkinliklerinde ya kütüphanenin fiziksel ortamını (raflar, yer, dolaplar, sandalyeler gibi), ya
kütüphane görevlisini ya da kütüphanedeki kitapları kullandıkları görülmüştür. Örneğin aday K. B.; “çocuklar daha sonra
raflardaki kitaplardan aynı boyutta olan kitapları bir araya gruplayarak kitap kaleleri oluştururlar.” İfadesinde çocuklara bir
matematik-oyun bütünleştirilmiş etkinlik yoluyla kitap kuleleri yapmalarını istemiş bunu da kütüphanedeki kitapları kullanarak
yapmıştır. Bu sebeple, bütün adayların oyun kodu altındaki ifadeleri incelenmiş, oyun etkinliklerinde kütüphaneyi fiziksel veya
personel olarak dâhil etmelerinden ötürü, bu kodlar “fiziksel ortamın kullanılması” kategorisi altında değerlendirilmiştir.
Adayların etkinlik önerilerinin genelinde “soru sorma” kategorisinden sonra en fazla görülen “durum” adayların kütüphanenin
fiziki imkânlarını kullandıkları etkinlik önerileri geliştirmeleri olmuştur. Oluşturulan kodlar incelendiğinde bunların belli bir
kategori altında toplanması ihtiyacı hissedilmiştir. Bu bir araya toplanan kodlar; “kütüphane raflarının kullanılması”,
“bahçeye çıkarma”, “kütüphanede arama-bulma”, “kütüphane görevlisini etkinliğe dâhil etme”, “kütüphane alanını
kullanma”, “kütüphanede saklama”, “kütüphaneyi materyallerle düzenleme”, “kütüphanedeki kitaplardan yararlanma” ve
üst paragrafta da belirtildiği gibi kütüphanenin fiziki şartlarının kullanıldığı “oyun”lardır. Elde edilen bu kodların “fiziksel
ortamın kullanılması” kategorisi altında gruplanmasına karar verilmiştir. Bu kategori oldukça geniş fikirleri içermektedir.
Çünkü bu kategori kütüphanenin fiziksel ortamına ait raflar, dolaplar, kitaplar haricinde kütüphane görevlisinin de dâhil
olduğu etkinlikleri kapsamaktadır. Örneğin aday Ş. B. etkinliğinde hem kütüphanedeki kitapları kullanmış hem de kütüphane
görevlisine değinmiştir; “kütüphane görevlisi Mürüvvet teyze biz gelmeden önce buradaki hikâye kitaplarından birine bu
yapışkanlı kâğıttan yapıştırmış, şimdi o kitabı arayalım.”. Kütüphane görevlisinin daha aktif olarak kullanıldığı başka bir etkinlik
önerisini S. Ö. geliştirmiştir; “Çocuklara bir oyun oynayacakları söylenir, bu oyunda kütüphane görevlisi aslan olur, bu ebedir,
diğer yavru aslanları çemberden çembere geçerken yakalamaya çalışır.” Görüldüğü üzere adaylar kütüphanenin her türlü
özelliğinden faydalandıkları ilginç öneriler geliştirmişlerdir.
Kategoriler oluşturulduktan sonra araştırmacı tarafından örnek cümleler, kodlar ve kategoriler tekrar okunduğunda birbirine
benzer kategorilerin belli temalar altında toplanmasının uygun olacağı görülmüştür. Araştırmacı, adayların belirttiği örneklerden
oluşan soru sorma, sanat, drama, anlatım kategorilerinde özel olarak kütüphanenin ortamının kullanılmadığını gözlemlemiştir.
Yani bu kategorilerde yer alan etkinlikler hem kütüphanede hem de normal bir okul öncesi sınıfında uygulanabilecek nitelikte
etkinliklerdir, burada sadece kütüphaneden seçilen bir kitap üzerine etkinlikler hazırlanmış ve bunlar kütüphane ortamını
özellikle içeren şekilde kurgulanmamışlardır. Fakat müzik ve fiziksel ortamın kullanılması kategorisinde yer alan etkinlikler
kütüphane için “özelleştirilmiş” olan etkinliklerdir. Bu etkinliklerde hem kütüphaneden alınan bir kitap kullanılmış hem de
hazırlanan etkinlik, özellikle kütüphane ortamını gerektirecek ve kullanacak şekilde düzenlenmiştir.
Bu durumda elde edilen kategorilerin iki ana tema altında toplanabileceğine karar verilmiştir. Bu temalardan birincisi
kütüphanenin fiziksel ortamı için “özelleştirilmiş” etkinlikleri içermeyen klasik-bilinen etkinliklerdir. Bu temaya “klasik-bilinen”
adı verilmiş ve altında şu kategoriler yer almıştır; soru sorma, drama, sanat ve hikaye-anlatım. Diğer tema ise, adayların
kütüphane ortamından fazlasıyla yararlandıkları, kütüphane ortamı için “özelleştirilmiş” etkinliklerden oluşan; “fiziksel ortamın
kullanılması” ve “müzik” kategorilerini içeren “kütüphane” teması olmuştur. Böylece okul öncesi öğretmen adaylarının
kütüphanede resimli kitap okuma sonrası yapılabilecek etkinliklere yönelik önerilerinin klasik-bilinen ve kütüphane olarak iki
tema altında toplandığı görülmüştür.
4. Yorum ve Tartışma
Bu araştırmada, son sınıf okul öncesi öğretmen adaylarının, okul öncesinde Türkçe etkinlikleri dersi kapsamında hazırladıkları,
kütüphanede resimli kitap okuma sonrası yapılacak etkinlik önerilerini keşfetmek amaçlanmıştı. Elde edilen kategorilerde en
fazla ön plana çıkan, adayların kitap okuma sonrasında çocuklara kitap ile ilgili sorular sorması kategorisi olmuştur. Adayların
resimli kitap okuma sonrası soru sorma etkinliklerine bu kadar fazla yer vermiş olmaları, bunun araştırmacı tarafından
yapılan bir dönemlik derste fazlaca vurgulanmış olmasından kaynaklanıyor olabilir. Gönen vd. (2010), tarafından yapılan
araştırmada da öğretmenlerin genellikle kitap okuma sonrasında olay akışı ve kahramanların özellikleri ile ilgili soru sorma
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etkinliğini sıklıkla yaptıkları bulunmuştur.
Diğer kategoriler incelendiğinde, araştırmanın amacı olan, adayların kütüphane ortamında ne yapacaklarını belirttiklerine dair
en fazla açıklayıcı olan kategorinin ise; fiziksel ortamın kullanılması kategorisi olduğu görülmüştür. Bu kategori altında yer alan
görüşlerde kütüphanedeki koşulların kitaplardan, raflara, dolaplardan, görevliye kadar daha aktif ve yaratıcı olarak kullanıldığı
analizlerde, araştırmacının kişisel yorumu ile beraber yer almıştır. Bu yönüyle bu kategori görüşleri diğer kategorideki
görüşlerden “bilinen-klasik” olmama yönleriyle farklılaşmaktadır. Bu sebeple kategoriler “klasik-bilinen” ve “kütüphane”
şeklinde iki ana temaya ayrılmış, “kütüphane” temasının altında kütüphanenin aktif olarak kullanıldığı etkinlikler yer almıştır.
Graham ve Gagnon (2013), tarafından yapılan araştırmada, Regina Halk kütüphanesinde okul öncesi dönem çocuklara
uygulanan dil etkinliklerinde, şarkıları, tekerlemeleri ve oyunları içeren eğlenceli bir program uygulandığında çocukların
erken okuma becerilerine katkı sağlandığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının kütüphane ortamında uygulanabilecek
etkinliklerde özellikle saklama, arama-bulma tarzındaki fiziksel ortamı kullandıkları oyun etkinliklerinin çocukların fazlaca
ilgisini çekeceği ve eğlendireceği düşünülmektedir. Yılmaz (2008), Monroe Halk Kütüphanesinde çocukların anne babaları
ile oyun oynayabilecekleri, kitap okuyabilecekleri, oyuncaklar ile eğlenebilecekleri ayrı bir alan olarak “keşif merkezi”nin bile
bulunduğunu belirtmektedir. Kütüphaneler söz konusu olduğunda fiziksel ortam ve bunun yaratıcı şekilde kullanılmasının
önemli olduğu söylenebilir.
5. Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak, okul öncesi öğretmen adaylarının, kütüphanede resimli kitap okuma sonrasında, kitaplar ilgili soru sorma, drama,
sanat, hikâye anlatım gibi isimler altında toplanabilecek etkinlikler yanında kütüphanenin fiziksel ortamının, görevlilerinin gibi
çeşitli imkânlarının da dâhil edildiği yaratıcı ve eğlenceli pek çok etkinlik önerileri geliştirebildikleri görülmüştür. Öğretmen
adaylarının bu araştırmada geliştirdikleri, özellikle kütüphane ortamını fazlaca dâhil ettikleri ve yararlandıkları etkinliklerin
örneklerinin hem öğretmen adaylarının kütüphaneye yönelik ilgilerinin artmasında, hem de uygulayıcılara farklı öneriler olması
açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu araştırmada elde edilen türlerde veya geliştirilecek diğer çeşitli-farklı kütüphane etkinliklerinin uygulanarak çocukların
bütünsel gelişimlerine katkısının incelendiği nitel ve nicel araştırmaların yapılması araştırmacıların önerilerini oluşturmaktadır.
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Öz
Bu çalışmada İstanbul ili Üsküdar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde bulunan İstanbul İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü’ne bağlı yedi çocuk kütüphanesinin iç mekan özelliklerinin incelenmesi ve kütüphanelerin incelenen
özellikler açısından karşılaştırılarak mevcut durum tespitinin yapılması amaçlanmıştır. Araştırma modelinde, nitel araştırma
yöntemlerinden olan betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından ilgili
literatürden yararlanılarak hazırlanmış olan “Çocuk Kütüphanelerini Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Sözü edilen formda
kütüphanenin dış ve iç mekanında taşıması gereken özellikler, güvenlik, temizlik ve ulaşım ile kütüphane içerisinde bulunması
gereken materyal özelliklerine yönelik maddeler bulunmaktadır. Madde yanıtları “var-yok/evet-hayır/uygun-uygun değil”
şeklinde oluşturulmuştur. Araştırmanın verileri toplanmış olup analiz aşamasındadır.
Abstract
In this study, it was aimed to investigate the internal characteristics of seven children’s libraries connected to the Istanbul
Provincial Directorate of Culture and Tourism in the provinces of Üsküdar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş and Kadıköy
in Istanbul and compare the library’s characteristics in terms of the examined characteristics. The descriptive analysis
technique of qualitative research methods was utilized in the research model. The “Children’s Libraries Evaluation Form”
prepared by the researchers using the related literature was used as data collection tool. The mentioned form includes
the properties that the library should carry on the outside and inside, security, cleaning and transportation, and the
material properties that should be included in the library. Substance responses are formed as “available-absent / yes-no /
appropriate-not appropriate”. The data of the study has been collected and is in the analysis phase.
Anahtar Sözcükler: Okul öncesi dönem; çocuk kütüphaneleri; okul öncesi çocuklar
Keywords: Preschool years, children’s library; preschool children
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1.Giriş
Çocuk kütüphaneleri anne ve babaların, bakıcıların, çocuk gelişimcilerin ve çocuklar üzerine çalışan diğer araştırmacıların da
kullanımına açık olan, temelde 0-13 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanan kütüphanelerdir (IFLA, 2003). Bu kütüphaneler
çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılmasında önemli bir yeri olan çevresel etmenler arasında yer almaktadır. Çocukların yeterli
düzeyde okuma alışkanlığı kazanmalarında, kütüphane içinde bulunan materyaller ile etkileşime girmeleri ve gerçekleştirilen
etkinliklere katılım sağlamaları önemlidir. Bu nedenle çocukların düzenli aralıklarla kütüphanelere götürülmeleri, söz konusu
alışkanlığın kazandırılması sürecini desteklemektedir (Çakmak ve Yılmaz, 2009).
Çocukların büyümesiyle birlikte kütüphanelerde onlara hitap eden hizmetler de farklılık göstermektedir. Yeni yeni yürümeye
başlayan çocuklar için mukavvadan yapılmış sağlam kitaplara, oyuncaklara, müzik çalara, çeşitli CD ve DVD’lere ihtiyaç
duyulmaktadır. Küçük çocuklara kütüphane etkinliklerinde genellikle aileleri eşlik etmektedir. Çocukları takip etmek zor
olduğundan etkinliklerin kontrolü de bu yaş grubunda zorlaşmaktadır. Üç yaşına ulaşan çocuklarda ise davranışlar ve
gereksinimler değişmektedir. Çocukların ilgileri ve merakları arttığı için yine kütüphanede farklı materyallere yer verilmelidir.
Standart olarak tasarlanmış çocuk kitaplarını üç yaşından itibaren tutabilmektedirler. Yetişkin denetimi üç yaşından itibaren
azalmaktadır. Daha büyük yaş gruplarıyla birlikte etkinlikler düzenlenebilmekte ve bu etkinliklerde kütüphanecinin çok fazla
zaman harcamasına gerek kalmamaktadır. Çocuk kütüphaneleri genel olarak okul öncesi dönemindeki çocuklara yönelik
planlanmaktadır (Fasick ve Holt, 2008, s.4).
Toplumun her kesimine açık olan çocuk kütüphaneleri ücretsiz olmaları ve birçok il, ilçe, semt ve okullarda bulunması gibi
özellikleri ile ön plana çıkmaktadır ancak; ülkemizde çocukların bu kütüphaneleri kullanma imkanları değerlendirildiğinde aynı
durumun geçerli olmadığı görülmektedir. Özellikle mekan deneyimleyebilme imkanları açısından elverişsiz koşullarda olan okul
öncesi dönem çocukları için, çocuk kütüphanelerinin önemi tam olarak anlaşılamamıştır. Konu ile ilgili yeteri kadar farkındalık
halen oluşmamıştır. Okul öncesi dönem çocukları için sağlanan kütüphane hizmetlerine gün geçtikçe yenileri eklense de
mekânsal imkanlar yetersiz düzeydedir. Var olan mekânsal yapılar, ailelerin ve çocukların ihtiyaç duydukları yapı özelliklerini
karşılayamamaktadır. Bu nedenle topluma kütüphane bilincinin kazandırılmasının yanı sıra bireyleri kütüphane kullanımına
özendirecek mimari yapı tasarımlarının da gerçekleştirilmesi gereklidir (Delice-Güller ve Bilbay, 2016).
Göktürk’e (2010) göre çocuk kütüphanelerinde okul öncesi dönemi çocuklarına yönelik açık hava etkinlikleri ve masal saatleri
düzenlenmektedir. Projeksiyon, sinema makinası gibi araçlardan yararlanılarak çocukların ilgilerinin kitaplara ve kütüphaneye
yöneltilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca resim yapma, müzik çalışmaları, bale, koro, folklor gösterileri, balo düzenlemeleri gibi
faaliyetlere de yer verilmektedir. Özellikle sesli çalışmalar kütüphanenin haftalık programında yer alır. Bu nedenle çocuk
kütüphanelerinin öncelikle bağımsız bir binası olması gerekmektedir.
Çocuk kütüphaneleri bebekler, çocuklar, ebeveynler, bakıcılar ve diğer tüm kullanıcılar için cazip, ulaşılabilir, güvenli, fiziksel
açıdan zorlamayan mekanlar olarak oluşturulmalıdır. Kütüphane içinde bebeklerin ya da çocukların hareketlerini sınırlayan,
onlar açısından tehlikeli durumlar oluşturabilecek engellere (zor açılan kapılar, yüksek basamaklı merdivenler gibi) yer
verilmemelidir. Çok katlı binalarda asansör olmalıdır. Oyuncaklar çocukların gelişim düzeylerine göre düzenlenmeli ve küçük
çocuklar için çocuk alanı oluşturulmalıdır. Çocuklara uygun tuvaletin bulunmasının yanı sıra farklı yaş gruplarına göre
mobilyalar döşenmelidir. Rafların ve mobilyaların kenarlarının keskin olmamasına, elektrik prizlerinin üzerlerinin kapatılmasına
dikkat edilmelidir. Halıların temiz olmasına özen gösterilmelidir (IFLA Uzman Raporu).
Karadeniz’e (2011) göre çocuk kütüphanelerinde ortam yeterli düzeyde aydınlatılmış olmalıdır. Buna ek olarak raflar
çocukların boy seviyelerine uygun olarak, duvarlar ise ilgilerini çekecek şekilde oluşturulmalıdır. Kullanılan kitapların kapakları
renkli olmalıdır. Bazı araştırmalarda yumuşak ve parlak ortamların çocukların ilgilerini daha çok çektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Çocuklar tarafından yapılan resimlerin ve diğer çizimlerin sunulduğu merkezlerin bulunması da önemlidir. Kütüphane içerisinde
materyal ve kitap kullanımının artması için, malzemeler çocukların kolaylıkla erişebileceği şekilde raflara dizilmelidir (Teale,
1999).
Çocuk kütüphanelerinde bulunması gereken bir diğer özellik ise tiyatro ve drama çalışmalarına imkan verecek köşelerin
bulunmasıdır. Bu köşelerde gündelik hayattan seçilen kıyafetlere, kostümlere ve farklı malzemelere yer verilebilir. Ayrıca
246

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri

eğlenceli bir öğrenme ortamı sağlanması için farklı görsel ve yazılı materyaller ile bu köşe desteklenmelidir (Roskos,
1995). Çocuk kütüphanelerinin bazılarında ebeveynleri tarafından kütüphaneye getirilen bebekler için de oyun parkları
bulundurulmaktadır. En küçük kütüphane kullanıcıları olan bebekler için birçok CD, DVD yanında tekerlemeler ve kitaplar
sunulmaktadır. Kısa süreli kitap ya da tekerleme okuma saatleri gibi etkinlikler de bebekler için düzenlenmektedir (Fasick
ve Holt, 2008, s.4). Ayrıca ebeveynlerin bebek bakımı yapabilmeleri ve bebek bezi değiştirebilmeleri için ayrı bölümlerin
olmasına özen gösterilmelidir (IFLA Uzman Raporu).
Çocuk kütüphanelerinde yalnızca çocukların değil, çocuklarla birlikte gelen ailelerin ve kütüphanede hizmet veren personellerin
de ilgilerini çekecek ortam sağlanmalı ve materyaller sunulmalıdır. En temel olarak, yetişkinlerin kütüphane içinde rahat
etmelerini sağlamak amacıyla onlara uygun sandalye ve masalar bulunmalıdır. Çocuk gelişimi ya da çocuk edebiyatı konularına
ilişkin posterler, broşürler, kitaplar, sergiler vb. öğretmenlere ve ailelere yönelik olarak bazı çocuk kütüphanelerinde hizmete
sunulmaktadır (Fasick ve Holt, 2008, s.109).
Çocukların kütüphanelere olan ilgi ve meraklarının artırılması, kütüphanelerden daha çok kullanıcının yararlanabilmesi için iç
ve dış mekânsal özelliklerin yanı sıra kütüphane içi düzenlenen etkinliklerin de önemli olabileceği düşünülebilir. New York Halk
Kütüphanesi’nde kütüphane ile ilgili faaliyetlerin yanı sıra kültürel etkinliklere de yer verilmektedir. Yapboz, jenga gibi zeka
oyunları, kitaplar içinde geçen bitkilerin yetiştirilmesi, müzik konulu sohbetler, seramik çalışmaları, küçük yaştaki çocuklara
yönelik hafta sonları düzenlenen kitap okuma saatleri, kuklalarla masal anlatımları, şiir sohbetleri ve daha birçok farklı etkinlik
New York Halk Kütüphanesi’nde çocuklar için planlanmaktadır (Gürsoy, 2015).
Delice-Güller ve Bilbay (2016) yaptıkları bir araştırmada interaktif kütüphane örneklerinden “Queens Merkez Kütüphanesi”
ve “Jubilee Kütüphanesi’nin Çocuk Bölümü” incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre söz konusu kütüphanelerde, kitaplar
gibi en çok bilinen kütüphane kaynaklarına ek olarak, San Francisco Exploratorium’unun tasarladığı sergiler, öğrenme
laboratuvarları, bir sanatçı tarafından hazırlanan farklı renklerde seramik plaklarla kaplanmış hikaye duvarı, çocukların yerde
oynamalarına imkan veren oyun merkezleri olduğu belirlenmiştir. Kütüphanelerde farklı ışık, renk, malzeme, boyut, doku,
şekil kullanılarak bölümlerin birbirinden ayrıldığı belirtilmiştir. Araştırmacılar bir çocuk kütüphanesi oluşturulurken müzik
çalışmaları için amfiler, drama merkezleri, masal veya sesli okuma köşeleri, yerde oyun alanları, eğlenerek öğrenmeyi sağlayan
dokunmatik ekranlar, interaktif yüzeyler, projeksiyonlu atölyeler, bilim ve sanat merkezleri, keşif alanları, hareketli alüminyum
ya da ahşap bölmeler, çocuklara bireysel alan, yazı yazılabilecek veya resim yapılabilecek yüzeyler, dokunma duyusuna hitap
eden sergiler gibi düzenlemelerin yapılmasını önermişlerdir.
İlgili alan yazın incelendiğinde genellikle halk kütüphaneleri üzerine araştırmaların yapıldığı; çocuk kütüphanelerine yönelik
yurt içinde ve yurt dışında sınırlı sayıda çalışmanın (Üstün, 1979; Connor, 1990; Özen, 1996; Druin, 2005; CoşkunSayer, 2007; Kakırman Yıldız, 2015; Yılmaz, 2008; Cevher, 2015; Gönen, Temiz ve Akbaş, 2015; Delice-Güller ve Bilbay,
2016; Medlar, 2016; Kalemci, 2017) bulunduğu görülmektedir. Yapılan araştırmalarda genel olarak çocuk kütüphanelerinin
tarihsel gelişimi veya kütüphane örnekleri üzerinde durulmuştur.
Önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılan çocuk kütüphanelerinin, özellikle okul öncesi dönemi çocuklarına sunduğu imkanlar göz
önünde bulundurulduğunda, çocukları çok yönlü olarak desteklediği düşünülebilir. Kütüphaneler çocuk gelişiminde; okuma
farkındalığı kazandırma, kitapları ve kütüphaneleri sevdirme, koruma duygusu geliştirme, kütüphanedeki kuralları benimsetme
gibi olumlu tutum ve davranışları kazandırma noktasında önemlidir. Mevcut olan çocuk kütüphanelerinin iç ve dış mekânsal
özelliklerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi, kütüphanelerde hizmete sunulan materyallerin uygunluğu ve
kalitesi, düzenlenen etkinliklerin çeşitliliği ülkemizdeki kütüphane kullanıcı sayısının artmasında etkili olabilir. Kütüphanecilik
alanında bu ilerlemenin sağlanması için, öncelikle çocuk kütüphanelerinin yeterli olan ve geliştirilmesi gereken özelliklerini
belirlemek yararlı olacaktır. Bu nedenle araştırmada İstanbul’da bulunan çocuk kütüphanelerinin mekânsal özelliklerinin
incelenmesi, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
2.Yöntem
Araştırmanın bu bölümünde araştırma modeline, çalışma grubuna, çalışmada kullanılan veri toplama aracına, verilerin
toplanmasına ve analizine yer verilmiştir.

247

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri

2.1. Araştırma Modeli
Bu araştırma, tarama modeli ile yürütülmüş betimsel bir araştırmadır. Bu araştırmada; çocuk kütüphanelerinin mekânsal
özellikleri karşılaştırıldığından ve durum tespiti yapıldığından dolayı betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çünkü tarama
araştırmalarının amacı; genellikle araştırma konusu ile ilgili var olan durumun fotoğrafını çekerek betimleme yapmaktır
(Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016). Burada önemli olan, olayı uygun bir şekilde gözleyip,
sonuçları ortaya koymaktır (Karasar, 2016).
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Üsküdar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde bulunan İstanbul
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı 7 çocuk kütüphanesi oluşturmaktadır.
2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı oluşturulmadan önce çocuk kütüphanelerinin mekansal özellikleri incelenmiş ve ilgili
alandaki literatür taraması (Burkut, 2016; Delice-Güller ve Bilbay, 2016; Öz; 1992; Saydam ve Sağlık, 2015) yapılmıştır.
Ardından 34 maddelik “Çocuk Kütüphanelerinin Mekansal Özelliklerini Değerlendirme Formu” hazırlanmış, formun güvenirliği
ve kapsam geçerliği için 7 uzmandan görüş alınmıştır. Lawshe tekniği ile yapılan analizler sonucunda formda yer alan maddeler
için, Kapsam geçerlik oranı (KGO) değerinin .71-1 arasında değiştiği belirlenmiştir. Bu sonuçla birlikte hiçbir madde formdan
çıkarılmamıştır. Kapsam geçerlik indeksi (KGİ) .98 olarak bulunmuştur. Formda kütüphaneyi genel kapsamda tanımaya yönelik
3, güvenliğe yönelik 6, temizliğe yönelik 3, fiziki yapıya yönelik 9 ve iç mekan ve materyallere yönelik 13 olmak üzere toplam
34 madde yer almaktadır.
2.4. Verilerin Toplanması
Araştırmada kullanılan “Çocuk Kütüphanelerinin Mekansal Özelliklerini Değerlendirme Formu”nun uygulanabilmesi için
İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınmıştır. Kütüphaneler ile önceden iletişime geçilmiş, uygun gün ve
saat belirlenmiştir. Kütüphanelerde yaklaşık 35 40 dakika kalınmış ve kütüphanelerin iç mekan özellikleri ile soruların bulunduğu
değerlendirme formu araştırmacılar tarafından doldurulmuştur. Kütüphanenin hitap ettiği yaş grubu ile kütüphanenin çocuk
kapasitesi maddelerinin bulunduğu sorular personelden alınan bilgilere göre cevaplanmıştır.
2.5 Verilerin Analizi
Elde edilen veriler; frekans değerleri hesaplanarak çözümlenmiştir.
3.Bulgular
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Tablo 1’e bakıldığında çocuk kütüphanelerinin yaş aralıkları ve çocuk kapasiteleri birbirinden farklılık göstermektedir.
Kütüphanelerin hizmet verdiği yaş grupları sırayla 0-14, 4-14, 0-16, 3-16, 6-16, 4-16 ve 3-14’tür. Çocuk kapasiteleri
ise sırasıyla; 18, 15, 35, 60, 20, 80 ve 60’tır. Kütüphanelerden 3’üne ulaşım kolaylıkla sağlanırken; 4’üne ulaşım zor
sağlanmaktadır.

Tablo 2’de kütüphanelerin güvenliğine yönelik bulgular yer almaktadır. 4 kütüphanede bulunan materyaller okul öncesi dönem
çocukları açısından güvenli iken 3 kütüphanede güvenli bulunmamıştır. 5 kütüphanede dolap ve raflar duvarlara sabitlenmiş
olup çocuklar için güvenli iken 2 kütüphanede sabitlenmemiş ve bu nedenle çocuklar için güvenli değildir. 4 kütüphanede
bulunan masa ve sandalyelerin kenarları çocuklar için yuvarlak biçimde tasarlanmışken, 3 kütüphanede masa ve sandalyeler
için herhangi bir güvenlik önlemi alınmamıştır. Merdiveni bulunan çocuk kütüphanelerinin 2’sinde gerekli önlemler alınmışken
(korkuluk, merdiven basamaklarının çocuklara uygun olması, zeminin uygunluğu) merdivenleri olan 2 kütüphanede bu önlemler
gözlenmemiştir. Kütüphanelerin 4’ünün zemini çocukların güvenliği açısından uygunken, 3’ünün zemini çocukların güvenliğine
uygun değildir. Kütüphanelerin çevrelerine bakıldığında 4’ünün çevresi çocukların güvenliği için uygun görülmüşken; 3’ünün
çevresi yoğun trafik, fabrika, inşaat alanı vb. nedenlerden dolayı uygun görülmemiştir.
Tablo 4’te kütüphanelerin fiziki yapılarına yönelik bulgulara değinilmiştir. Kütüphanelerden 4’ü tek katlı bina yapısında olup,
3’ü içten merdivenli yapıya sahiptir ve iki katlıdır. 4 kütüphanede kullanılan masalar ve sandalyeler çocukların boy seviyelerine
uygunken, 3 kütüphanede uygun değildir. 3 kütüphanede bulunan kitap rafları çocukların boy seviyelerine göre düzenlenmiş;
4’ünde ise çocukların boy seviyelerine yönelik düzenleme yapılmamıştır. Tüm kütüphanelerin ısısı çocuklar açısından uygun
görülmüştür. 5 kütüphanede aydınlatma ortam açısından yeterli iken 2 kütüphanede aydınlatma yetersiz bulunmuştur.
Kütüphanelerden 4’ü yeterli gün ışığı almaktadır; 3’ü ise yeterli gün ışığı almamaktadır. Kütüphanelerin 3’ü çocuklara rahat
hareket etme imkanı sağlamakta iken; 4’ü alanın küçük olması nedeniyle bu imkanı çocuklara sunmamaktadır. Kütüphanelerden
2’si çocukların ilgilerini çekebilecek görünüme sahip olup, 5’i çocukların ilgilerini çekebilecek nitelikte değildir.
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Tablo 5’te kütüphanelerin iç mekân özellikleri ve materyallerine yönelik bulgulara değinilmiştir. Kütüphanelerin 2’sinde
çocukların etkinliklerinin sergilendiği bir pano/sergi alanı mevcut iken 5’inde böyle bir alan yoktur. 3 kütüphanede yetişkinlerin
kullanımına yönelik ayrı bir alan ayrılmış olup, 4’ünde ilgili bölüm bulunmamaktadır. Kütüphanelerin hiçbirinde kantin yoktur.
Kütüphanelerden yalnızca 1’inde farklı amaçlara hizmet eden bölümler gözlemlenmiştir. Diğer 6 kütüphanede söz konusu
bölümler bulunmamaktadır. 3 kütüphanede kitap dışı materyaller bulunurken, 4’ünde materyal olarak yalnızca kitaplar vardır.
Kütüphanelerin tümünde süreli yayınlar mevcuttur. Kütüphanelerin 6’sında çeşitli etkinliklere yer verilmektedir. 1’inde ise
farklı etkinlikler düzenlenmemektedir. 1 kütüphanede farklı renklerle belirlenmiş alanlar mevcutken diğer 6 kütüphanede bu tür
alanlar yoktur. Kütüphanelerden 2’sinde çocukların kullanımına yönelik elektronik araçlar bulunmaktadır. 5’inde ise elektronik
araçlar çocukların kullanımına açık değildir. 4 kütüphanede kitap ve materyaller belirli bir düzen içinde sınıflandırılmıştır.
3’ünde ise kitap ve materyaller düzensiz biçimde hizmete sunulmuştur. Yalnızca 1 kütüphanede kitaplar ön yüzleri görünecek
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şekilde raflara yerleştirilmiştir. 6’sında ise böyle bir düzenleme yapılmamıştır. Kütüphanelerin 2’sinde çocukların kullanımına
yönelik çeşitli materyaller (halı, minder, koltuk takımı, masa vb.) mevcut iken, diğer 5 kütüphanede çocuklar için farklı
materyaller bulunmamaktadır.
4.Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Çocuk kütüphanelerinin mekânsal özelliklerinin incelendiği bu araştırmanın sonucunda; öncelikli olarak çocuk kütüphanelerinin
hizmet verdikleri yaş aralığının çok çeşitli olmakla birlikte, genel olarak 0-16 yaş arası çocukları kapsadığı tespit edilmiştir.
Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere, çocuk kütüphaneleri 0-14 yaş aralığındaki çocuklara hizmet vermektedir
(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012). Bununla birlikte çocukların, yaşamın ilk yıllarından itibaren kütüphane kullanımlarının
desteklenmesi, ilerleyen yıllarda da onların kütüphane kullanıcısı olarak kalacaklarının göstergesidir (IFLA, 2003). Ayrıca
çocuk kütüphanelerinin misyonu, çocukların yaşlarına uygun erişimin sağlanması ve bunlara uygun birer kültür merkezi olarak
hizmet vermektir (Koç, 2014). Buradan yola çıkılarak araştırma kapsamında incelenen çocuk kütüphanelerinin belirtilen yaş
standartlarına uygun olduğu söylenebilir. Fakat yaş gruplarına yönelik (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise) bir düzenlemenin
bulunmadığı görülmektedir. Kütüphanelerde bu dönemlere yönelik özel alanlar oluşturulabilir. Nitekim araştırmanın yapıldığı
kütüphanelerden biri bu şekilde dizayn edilmiştir. Alt kat okul öncesi ve ilkokul dönemi için, üst kat ortaokul ve lise dönemi
için ayrılmıştır. Hizmet kalitesinin geliştirilmesi ile kütüphanelerin her yaş grubu için etkin bir şekilde kullanılması böylelikle
sağlanılabilir (Kurulgan ve Çekerol, 2008).
Araştırmanın sonucunda incelenen kütüphanelerin çocuk kapasitesi 15 ile 80 arasında değişmektedir. Çocuk kütüphanelerinin
çocuk kapasitesi, kütüphanenin alan büyüklüğü ile ilişkili olan bir durum olmakla birlikte, çocuk kütüphanelerinin mekânsal
koşulları oldukça yetersiz kalmaktadır. Var olan çocuk kütüphaneleri özellikle 0-6 yaş grubunun ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır
(Delice-Güller ve Bilbay, 2016; Küçükcan, 2015). Bunun nedeni çocukların hareket ihtiyacını karşılayamıyor olması olarak
düşünülebilir. Araştırma yapılan kütüphanelerin çocuk kapasitelerinin alan özelliklerine göre belirlenmiş olduğu fakat çocukların
hareket ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmadan oluşturulduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle kapasite belirlenirken, alan
özelliklerinin yanında çocukların ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurulması gerektiği düşünülmektedir.
Kütüphanelerin 4’üne ulaşım zor iken, 3’üne ulaşım kolay bir şekilde sağlanmaktadır. Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği Madde
11’de belirtildiği üzere kütüphane binalarının kolay ulaşılabilir bir yerde olmaları gerekmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı,
2012). Ancak araştırma kapsamında incelenen kütüphanelerin ulaşımı kolay değildir. Bu durum kütüphane kullanıcılarının,
kütüphaneye erişimini güçleştirmektedir. Özellikle küçük çocukların kütüphaneye erişimi daha da zor olmaktadır. Aksine kolay
ulaşılabilir ve erişilebilir kütüphaneler ile birlikte çocukların kütüphane kültürü edinmeleri sağlanacaktır (Nergis, 2011).
Araştırmanın sonucunda 4 kütüphanede kütüphane çevresi, materyaller, zemin, masa ve sandalyelerin güvenliği çocuklar
için uygun iken, 3 kütüphanede bu şartların uygun olmadığı tespit edilmiştir. Kütüphanelerin çoğunda dolap ve raflar
çocukların güvenliği için duvara sabitlenmiş ve merdiveni olan kütüphanelerde ise yarı yarıya güvenlik önlemleri alınmıştır.
Çocuk kütüphanelerinin tamamında ergonomik özelliklerin çocuklara uygun olarak düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir.
Literatürde belirtildiği üzere çocuk kütüphaneleri hem çevresi hem de iç yapısı ile güvenli yerler olmalıdır (IFLA, 2018).
Ayrıca çocukların ve özellikle daha küçük yaştaki bebeklerin güvenliği için kütüphane zeminin uygun kaplama malzemesi ile
donatılması ve temiz olması gerekmektedir (IFLA, 2007).
Araştırmanın sonucuna göre, kütüphanelerin 4’ü uygun havalandırma koşullarına sahip ve genel olarak temiz kabul edilmiştir.
Fakat hiçbir kütüphanede çocukların kullanımına uygun tuvalet ve lavabo yer almamaktadır. Çocuk kütüphanelerinde ideal olan,
küçük çocuklara yönelik hizmetlerin, bebek alanlarının, tuvalet, lavabo, beslenme ve alt değiştirme odalarının olmasıdır. Ayrıca
bu odaların temiz ve kullanılabilir olması gerekmektedir (IFLA, 2007; IFLA, 2018). Araştırmanın sonucunda bu olanakların
kütüphanelerde yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Gerekli düzenlemelerin yapılarak tüm yaş gruplarının kullanımına uygun
koşulların, kütüphanelerde sağlanması yönünde adımların atılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.
Araştırmada fiziki yapı kapsamında incelenen kütüphanelerden 4’ü tek katlı bina şeklindedir. 3’ü ise içten merdivenli ve
iki katlıdır. Kütüphanelerin 4’ünde kullanılan masa ve sandalyeler çocukların boy seviyelerine uygun değildir. Belirtilen
standartlara göre kütüphaneler bebekler ve küçük çocukların aileleri ve bakıcıları için erişilebilir, davetkar, çekici ve güvenli
olmalı, zorlayıcı ve engel teşkil edici olmamalıdır. Asansörü olmayan yapılar ya da güvenlik önlemi alınmamış yollar olmamalıdır
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(Demircioğlu, 2007; IFLA, 2007). Ancak bu araştırma sonucunda kütüphanelerin bu şartları sağlamadığı tespit edilmiştir.
Özellikle güvenlik önlemleri noktasında eksiklikler ve ebeveynlerin beklemeleri için ayrılan alanların yetersizliği yine üzerinde
durulması gereken konular arasındadır. Tüm bu durumlar çocukların kütüphaneyi kullanmalarına engel olabilir.
Araştırmada yer alan kütüphanelerin tümünde kütüphane ısısı çocuklara uygundur. Ancak kütüphanelerin 5’inde aydınlatma
ortam açısından yeterli değildir. Kütüphanelerden 4’ü yeteri kadar gün ışığı alırken, 3’ü almamaktadır. Aydınlatma, kütüphane
alanının nasıl hissedildiğini ve nasıl göründüğünü etkileyen önemli bir unsurdur. Çocuk kütüphanelerinde hem doğal ışık hem
de iç aydınlatma tekniklerinin en iyi şekilde kullanılması gerekmektedir. Çünkü çocuklar farklı aydınlık seviyelerine ihtiyaç
duyabilirler (IFLA, 2018). Bu nedenle kütüphanelerin aydınlatma seçeneklerinin çeşitli olması önemlidir. Özellikle kitaplarla
yeni tanışılan erken yaşlarda çocukların uygun aydınlatma koşullarında kitaplarla vakit geçiriyor olmaları önemlidir.
Kütüphanelerin 4’ünde çocukların hareket edebileceği ortam yeterli değildir. Ayrıca kütüphanelerden sadece 2’si çocuklar için
ilgi çekici bir görünüme sahiptir. Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği’nde şube ve merkez kütüphane binalarının alan büyüklükleri
ile ilgili olarak bir ölçüt belirlenmiş iken, çocuk kütüphanelerinin alan büyüklüklerine ilişkin bir ölçüte değinilmemiştir (Kültür
ve Turizm Bakanlığı, 2012). Çocuk kütüphanelerinin alan büyüklüklerinin dikkate alınmadığı göze çarpmaktadır. Öte yandan
ülkemizde çocuk kütüphaneciliğine örnek teşkil eden bir kütüphane, Ankara’da yer alan ve ilk örnek çocuk kütüphanesi projesi
kapsamında yeniden yapılandırılan Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi’dir. Burada çocukların kullanıma yönelik bir bahçe oluşturulmuş
ve uygun materyallerle donatılmıştır. Bahçe, çocuklar için doğal bir açık hava eğitim alanına dönüştürülmüştür. Ayrıca çocukların
ilgisini çekmesi için sıradan korkuluklar yerine renkli kalem çitler kullanılmış ve kütüphaneye renkli tabelalar yerleştirilmiştir
(KYGM, 2018). Bununla birlikte, çocuk kütüphanelerin ilgi çekici mekanlar haline dönüştürülmesi için kütüphanelerin özellikle
iç mekan düzenlemeleri yapılırken çocukların fikirleri alınmalıdır. (IFLA, 2018). Kütüphanelerin çocuklar için çekici mekanlar
olmasına özen gösterilmelidir (Thomson, Klemp ve Stinson, 2017). Ayrıca çocukların kütüphaneyi benimsemeleri için onlara
özel, resimli, hareketli ve ilgi çekici üyelik kartları oluşturulmalıdır (Reid ve Hood, 2016). Bu sayede çocukların kütüphaneye
olan ilgisi artacak ve kütüphaneler çocukların daha çok vakit geçirmek istedikleri mekanlar haline gelecektir.
Araştırmada incelenen kütüphanelerin 3’ünde yetişkinlerin kullanımı için özel bir bölüm yer almamaktadır. Ayrıca
kütüphanelerin hiçbirinde kantin yoktur. Özellikle okul öncesi yaş grubuna hizmet veren çocuk kütüphanelerinde çocukların
aileleri ve bakıcıların kullanımına yönelik alanların olması önem taşımaktadır (IFLA, 2007). Çünkü bu yaş grubu çocuklar
kütüphaneye çoğunlukla ailesi ya da kendisine bakım veren kişiyle gelmektedir. Yetişkinler için oluşturulacak bu alan
sayesinde, çocuklar kütüphanedeyken, yetişkinler de verimli vakit geçirmiş olacaklardır. Kütüphane içinde veya dışında
kantin bölümümün bulunmasının hem ailelerin zaman geçirmesine olanak sağlaması yönüyle hem de çocukların yeme içme
ihtiyaçlarının karşılanması yönüyle önem arz ettiği düşünülmektedir.
Kütüphanelerin iç mekan özelliklerine yönelik olarak; sadece 2 kütüphanede çocukların çalışmalarının sergilendiği pano/sergi
alanı mevcuttur. Kütüphanelerin sadece 1’inde farklı amaçlara hizmet eden bir bölüm olduğu tespit edilmiştir. Danimarkalı bilim
insanları, çocuk kütüphaneleri için tanımladıkları modelde kütüphanelerin dört alandan oluşması gerektiğini ifade etmektedirler.
Bu dört alandan ilki, hayal kurma/ilham alanı; diğeri, öğrenme alanı; üçüncüsü toplanma alanı ve sonuncusu aktivite alanıdır.
Bu dört alan dikkate alınarak oluşturulan çocuk kütüphanelerinin, gerçek anlamda hizmet vereceği görüşündedirler (IFLA,
2018). Ankara’da bulunan Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi’nde de çocuklar için kukla gösterilerinin yapıldığı bir alan, fen ve doğa
materyalleri ile ilgili bir alan ve çocukların film ve gösteri izlemesi için oluşturulmuş bir alan mevcuttur (KYGM, 2018). Ancak
bu araştırmanın sonuçlarında incelenen kütüphanelerin bu özelliklere uymadığı tespit edilmiştir.
Kütüphanelerin 1’i hariç tümünde farklı türden etkinliklere yer verilmektedir. Ancak kütüphanelerin sadece 1’inde farklı
renklerle ayrılmış alanlar mevcuttur. Kütüphanelerde çocuklara yönelik hikaye anlatımı, özel etkinlikler ve ilgi çekici aktiviteler
düzenlenmelidir (IFLA, 2001). Etkinlik çeşitliliğine bağlı olarak çocuklar için farklı alanların oluşturulmasının önemli olduğu
düşünülmektedir. Araştırma sonucu bu açıdan ele alındığında çocuk kütüphanelerinde farklı etkinlikler için özel alanların
ayrılmamış olması, kütüphanelerin geliştirilmesi gereken bir yönü olarak görülebilir. Çocuk kütüphanelerinde farklı etkinliklerin
düzenlenmesi, çocukların kütüphanelerde farklı deneyimler elde etmeleri ve kütüphane kullanma alışkanlığı kazanmalarının
desteklenmesi açısından olumlu bir sonuç olarak değerlendirilebilir.
Kütüphanelerin tümünde süreli yayınlar bulunmasına rağmen sadece 3’ünde kitap dışı materyaller vardır. Ayrıca kütüphanelerin
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sadece 2’sinde çocukların kullanımına yönelik elektronik araçlar mevcuttur. Halbuki her çocuk kütüphanesinde, güncel
teknolojik cihazlara yer verilmelidir (Weber, 2018). Bunun yanı sıra kütüphanelerde kitap ve süreli yayınların kullanımı dışında
çocukların elektronik cihazları nasıl verimli kullanacaklarına yönelik yönlendirmeler yapılmalıdır (Koç, 2014; Yılmaz, 2010).
Kütüphanelerde çocukların kullanımı için elektronik yayınlar, sesli kitaplar ve eğitici videolar yer almalıdır (Sayer, 2007). Bu
sayede çocuklara dijital okuryazarlık konusunda da destek olunacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın sonucuna göre, kütüphanelerin 4’ünde kitap ve materyaller belirli bir düzen içinde sınıflandırılmıştır, fakat
yalnızca bir kütüphanede kitaplar ön yüzleri görünecek şekilde yerleştirilmiştir. Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği’nde belirtildiği
üzere çocuk kütüphanelerinde kitaplar/süreli yayınlar, çocuklara daha iyi hizmet sunulması adına raflara görünür ve yaş
gruplarına göre düzenlenmiş şekilde yerleştirilmelidir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012). Kitapların görünür şekilde olmaları,
çocukların kitaplara olan ilgi ve dikkatlerini çekmelerinin yanı sıra erişimlerini de kolaylaştıracaktır. Nitekim, Merga ve Roni
(2017) araştırmalarının sonucunda çocukların renkli, resimli ve ilgilerini çeken kitapları daha çok incelediklerini tespit
etmişlerdir. Bu sayede çocuklar ön yüzlerini gördükleri kitapları daha etkili bir şekilde incelemiş olacaklardır.
Araştırmanın bir diğer sonucuna göre kütüphanelerin sadece 2’sinde çocukların kullanımına yönelik çeşitli materyaller (halı,
koltuk takımı vb.) vardır. Çocuklar homojen bir hedef grup değildir. Farklı gelişim özellikleri, yetenekleri, ilgileri ve ihtiyaçları
vardır ve bu özellikler onların yaşlarına, kültürel, sosyolojik ve ekonomik geçmişlerine göre değişir (McAfee & Leong, 2011).
Çocuklar arasındaki söz konusu farklılıklar, kütüphanelerin planlama süreci ile materyal seçim ve yerleştirilmelerinde dikkate
alınmalıdır. Çocuk kütüphaneleri, bebeklerden genç yetişkinlere kadar geniş bir yaş ve yetenek yelpazesini kapsadığından,
alanın ve mobilyaların tasarımı ihtiyaçlarını karşılamalıdır (IFLA, 2018).
Tüm bunların gerçekleşebilmesi için de kütüphanelerin güçlü bir maddi kaynak ve toplumun desteğine ihtiyacı olduğu
unutulmamalıdır (Yılmaz, 2008). Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde kütüphane kullanımının azalmasıyla birlikte (KakırmanYıldız, 2012), çocukların erken yaşlardan itibaren kütüphane ile tanıştırılması ve kütüphane ortamı ile sıcak bir etkileşim
kurulması gerektiği unutulmamalıdır. Çocuk kütüphanelerinin nitelikli hale getirilmesi ile, daha çok çocuğun kütüphanelerden
yararlanmaları sağlanacaktır. Böylelikle çocukların erken okur yazarlık ve toplumsal yaşama uyum sağlama becerilerinin
gelişeceği, daha da önemlisi nitelikli kütüphaneler sayesinde yaşam boyu öğrenmelerinin destekleneceği düşünülmektedir.
Çocuk kütüphanelerinin mekânsal özelliklerinin incelendiği bu araştırmanının sonuçlarından yola çıkılarak şu öneriler
getirilmiştir:
0-14 yaş aralığındaki çocuklara hizmet vermekle yükümlü olan çocuk kütüphanelerinin özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklara
yönelik ne tür uygulamalar yaptıklarını ve bu yaş grubunda ne kadar kullanıcılarının olduğunu tespit etmek amacıyla daha detaylı
bir araştırma yürütülebilir. Çocuk kütüphanelerinin fiziksel yapı ve iç mekân özelliklerine yönelik olarak güvenlik ve donanım
açısından belirli ölçütler getirilebilir. Çocukların kullanımına yönelik tuvalet ve lavabolar yapılabilir, ebeveyneler için bekeleme
alanları, bebek bakım ve emzirme odaları oluşturulabilir. Kütüphanelerde kitap ve materyal çeşitliliği artırılabilir. Çocuklar
için kütüphane içerisinde farklı etkinlik alanlarına yönelik odalar/bölümler oluşturulabilir. Bu sayede çocuk kütüphaneleri
etkin kullanıma açılır ve ülke genelinde belirli bir standarda kavuşmuş olunur. Ayrıca okul öncesi eğitim kurumları ile çocuk
kütüphaneleri iş birliği yaparak dönem içinde çeşitli etkinlikleri birlikte yürütebilirler. Bu sayede erken dönemde çocuklar,
kitaplar ve kütüphane ile tanışarak ilerleyen yaşamlarına yönelik pek çok kazanım elde edebilirler.
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Öz
Okul öncesi dönem çocuklarıyla birlikte çocuk kütüphanelerini kullanan anne babaların çocuk kütüphanelerden beklentilerinin
incelenmesini amaçlayan bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın
verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Veri toplama aracı açık uçlu
sorulardan oluşmuştur. Araştırmanın çalışma grubu, okul öncesi dönemde çocuğu olan anne ve ya babalardan oluşmaktadır.
Araştırmanın verileri, görüşme tekniği kullanılarak, anne ve ya babalar ile birebir görüşülerek toplanmıştır. Her bir görüşme
ortalama 10 dakika sürmüştür. Görüşmeler esnasında araştırmacılar çalışmaya katılan anne ve ya babanın verdiği cevapları
katılımcıların izni dahilinde hem not almış hem de görüşmelerin ses kaydı alınmıştır. Anne ve babaların verdikleri cevaplar
içerisinde gözden kaçan bir unsurun kalmaması için ses kaydı alınmış; verilerin çözümlenmesi aşamasında yazılı cevaplar ile
ses kayıtları karşılaştırılmıştır. Verilerin analizinde ise betimleyici analizlerinden yüzde ve frekans analizleri kullanılacaktır.
Abstract
A case study of qualitative research methods aimed at examining the expectations of parents in children’s libraries
using children’s libraries with preschool children. The data of the study were collected by the semi-structured interview
form created by the researchers. The data collection tool consists of open-ended questions. The study group of the
study consisted of mothers and fathers who were children in preschool period. The data of the study were collected by
interviewing with mothers and fathers using interview techniques. Each interview lasted approximately 10 minutes. During
the interviews, the researchers took note of the answers given by the parents who participated in the study, with the
permission of the participants, and the voice recordings of the interviews were taken. Voice recordings were taken so
that there would not be an eye-catching element in the answers given by the parents. In the analysis of the data, written
answers and voice recordings are compared. In the analysis of the data, percentage and frequency analyzes will be used
from the descriptive analyzes.
Anahtar Sözcükler: Okul öncesi dönem; Çocuk kütüphaneleri
Keywords: Preschool period; Children’s libraries
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1.Giriş
Okul öncesi yıllarını içine alan ilk çocukluk dönemi, çocuğun aktif olarak çevresine yöneldiği, uyarıcılar ile dolu dış dünyayı
keşfetmeye çalıştığı, insan yaşamının en temel becerilerinin kazanıldığı bir dönemdir. Öğrenmenin doğumla başladığı ve yaşam
boyu sürdüğünü düşündüğümüzde, çocuklar temel becerilerini aile ortamında kazanmaya başlar; okul öncesi eğitim ve okul
süresince de edindiği becerileri pekiştirmeye ve becerilerine yenilerini eklemeye devam eder. Bu süreçte anne-babanın
çocuğu olumlu yönde desteklemesi, yeni davranışları kazanmasında rol model olması gerekmektedir.
Vygotsky ve Bandura başta olmak üzere birçok kuramcı çevrenin öğrenme üzerindeki etkisine vurgu yapmakta; çocukların
yetişkinleri rol model alarak öğrenmesi, öğrenme üzerinde zengin bir çevre ve uyaranların etkisi gibi birçok faktöre
değinmektedir (Berk, 2013; Trawick-Smith, 2013). Çocuklar, hem yetişkin tutum ve davranışlarından hem de içinde yaşadığı
toplumun ona sunduğu çevreden etkilediğinden ötürü (Wood, 2002) çocuklarda okuma alışkanlığı ve kütüphane kültürü
kazandırmada anne-babaların kitaplarla ve kütüphanelerle etkileşimi oldukça önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır
(Yıldız, 2016). Zira bir toplumun gelişmişliği, büyük ölçüde kitaba ve okumaya verilen değer olarak nitelenebilir (Bınarbaşı,
2006).
Çocuk kütüphaneleri sayesinde çocuklar, ebeveynlerinden, ailelerinden, okullarından ve arkadaşlarından yardım almayı
öğrenirler. Dahası kütüphaneler, çocuklara imkan verildiğinde, kendi tercihlerini ve ilgi alanlarını keşfetme, seçme ve geliştirme
ve sunma potansiyelini sağlar (Crossley, 2015). Ayrıca kütüphane, bir çocuğun ev ve okullarında mevcut olanların ötesinde
ufuklarını genişletme yolunu açmasının yanı sıra çocuklara ilk olarak bir vatandaş olma deneyimini kendi başlarına yaşama
fırsatı verirler. Bir diğer ifadeyle, kütüphanelerdeki yaşantılar, çocukları kendilerine güvenen ve yetkin insanlar olmaya teşvik
ederler (IFLA, 2003).
Çocuklar ve genç yetişkinler için kütüphaneler bilgi ve gelişim için gereklidir. Çocukluk ve gençlikte her türlü okuryazarlık
becerileri en iyi şekilde inşa edilir (IFLA, 2006; Neuman, 2000). Bu dönemde bilgiye erişimi öğrenmeleri yaşam boyu
öğrenmeleri açısından oldukça önemlidir. Özellikle, zengin dil deneyimlerine sahip olmayan ortamlardan çocuklar gelen
çocuklar için bilgiye erişim açısından eşit olanakların anahtarıdır (Herb, 2001; IFLA, 2018).
Halk kütüphaneleri, okul öncesi ve ilkokul yıllarındaki çocuklar için büyük miktarlarda yazılı ve anlamlı dil fırsatlarına maruz
bırakacak şekilde konumlandırılmışlardır. Araştırmalar, çocukların çeşitli konular, türler ve perspektifler için çok çeşitli yüksek
kaliteli kitaplara maruz kalmaya ihtiyaç duyduklarını göstermektedir (Neuman, 2000). Bu nedenle, kütüphaneler, aşağıdakiler
dahil birçok farklı çocuk odaklı program ve hizmeti içerebilir;
• Tüm okuma seviyeleri ve birçok dilde çeşitli okuma, görüntüleme ve dinleme materyalleri koleksiyonu.
• Ebeveynler, bakıcılar ve öğretmenler için erken öğrenme ve çocuk gelişimi üzerine sınıflar ve öğrenme fırsatları
• Kitap ve diğer eğitim materyalleri ile çocuk bakım merkezlerini ziyaret eden mobil üniteler
• Çocukların ve ailelerinin okuma deneyimini paylaşabileceği hikaye saatleri
• Okuma-yazma ve öğrenmeye odaklanan zenginleştirilmiş öğrenme ortamları
• Erken öğrenmeyi ve yetişkin okuryazarlığını teşvik etmek için kanıta dayalı programlar (Bamkin, Goulding ve Maynard,
2013; Huntington, 2005).
Çocukların erken yaşlardan itibaren kütüphanelerle kurduğu olumlu etkileşim; toplumsal boyutta kütüphane kültürü
oluşturmanın ön koşuludur. Bir çocuğun okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarının kazanılıp, geliştirilmesinde birçok
bireysel ve toplumsal etken rol oynamaktadır ve bu alışkanlığın kazanılmasında bir ülkedeki kültürün yapısı, eğitim sistemi,
düşünce özgürlüğü, medya gibi toplumsal etkenlerin yan› sıra aile, öğretmen, kütüphaneci, arkadaş grubu gibi, yakın çevrenin
etkisi de söz konusu olmaktadır (Yılmaz, 2004). Bu kültürü sağlamak adına kütüphaneler, toplumun tüm paydaşlarını
kapsayacak şekilde, erişilebilir ve interaktif bir öğrenme ortamı haline getirilmeli; aynı zamanda toplumun tüm paydaşlarının
istekleri, beklentileri ve ihtiyaçlarını yansıtacak nitelikte olmalıdır. Bu noktada anne babaların, dolaylı olarak da çocukların,
istekleri, ihtiyaçları ve beklentilerini bilmek, bu etkileşimi daha nitelikli hale getirmek için oldukça önemlidir.
İlgili literatür ışığında, bu çalışmada, okul öncesi dönem çocuklarıyla birlikte çocuk kütüphanelerini kullanan anne babaların
çocuk kütüphanelerden beklentilerinin incelenmesini amaçlanmaktadır.
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2.Yöntem
Çalışma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Durum çalışmaları belirli bir durumun
derinlemesine incelendiği çalışmalardır. Bu sayede bir duruma ilişkin etkenler bütüncül bir yaklaşımla araştırılarak sonuca
ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme
formu ile toplanmıştır. Veri toplama aracı açık uçlu sorulardan oluşmuştur. 15 sorudan oluşan formun ilk üç sorusu
ebeveynlerin demografik özelliklerini belirlemek için, kalan 12 sorusu ise kütüphane kullanımı ve beklentilerini belirlemek
için sorulmuştur. Görüşme formu uygulanmadan once beş alan uzmanına gönderilerek görüşleri alınmıştır. Uzman görüşleri
Lawshe tekniği kullanılarak incelenmiş ve analiz sonuçları .65 olarak belirlenmiştir.
Araştırmanın çalışma grubu, çocukları okul öncesi eğitim kurumuna devam eden ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 66
anne-babadan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, yüz yüze ve video görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Her bir
görüşme ortalama 10 dakika sürmüştür. Görüşmeler esnasında araştırmacılar çalışmaya katılan anne veya babanın verdiği
cevapları katılımcıların izni dahilinde hem not almış hem de görüşmelerin ses kaydı alınmıştır. Anne ve babaların verdikleri
cevaplar içerisinde gözden kaçan bir unsurun kalmaması için verilerin çözümlenmesi aşamasında yazılı cevaplar ile ses kayıtları
karşılaştırılmıştır. Araştırmacılar arasında .89 iç tutarlılık belirlenmiştir. Verilerin analizinde ise betimleyici analizlerinden
yüzde, frekans analizleri ve katılımcıların ebeveynlerinin kitap okuma durumu; kendilerinin kitap okuma durumu ve çocukluk
dönemindeki kitap okuma durumları arasındaki ilişkiyi incelemek üzere Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır.
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Grafik 1. Katılımcıların kitap türü tercihine ilişkin dağılımları.
Katılımcıların okumayı sevdikleri kitap türüne ilişkin dağılımlarının sunulduğu Grafik 1’e bakıldığında çoğunlukla “Roman”
(%33.33) türünün tercih edildiği, diğer türlerin tercihinin oranlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Katılımcıların çocukken kitap okuma durumu ve kendi ebeveynlerinin kitap okuma durumuna ilişkin dağılımları.

Çocukken kitap okuma durumu

Evet
Hayır
Evet
Hayır

Ebeveynlerinin kitap okuma durumu

f
54
12
29
37

%
81
19
44
56

Tablo 3’e bakıldığında çalışmaya katılan anne babaların çocukluk dönemlerinde büyük çoğunluğunun kitap okudukları (%81)
görülmektedir. Ayrıca katılımcıların kendi ebeveynlerinin kitap okuma durumlarına ilişkin verdikleri cevapların dağılımına
bakıldığında “evet” ve “hayır” seçeneklerinin birbirine oldukça yakın düzeyde oldukları görülmektedir.
Tablo 4. Katılımcıların ebeveynlerinin kitap okuma durumu, kendilerinin kitap okuma durumu ve çocukluk döneminde kitap
okuma durumu arasındaki ilişkiye ait Pearson Korelasyon Katsayısı Analizi Sonuçları.
1
Ebeveynlerinin kitap okuma durumu (1)
Çocukken kitap okuma durumu (2)
Kitap okuma durumu (3)

2
.299*

3
.104
.194

*p<0.05
Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların ebeveynlerinin kitap okuma durumu ile çocukken kitap okuma durumları arasında pozitif
yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ebeveynlerinin kitap okuma durumu ile kendilerinin kitap okuma
durumu ve çocukken kitap okuma durumları ile şuan ki kitap okuma durumları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür
Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların ebeveynlerinin kitap okuma durumu ile çocukken kitap okuma durumları arasında pozitif
yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ebeveynlerinin kitap okuma durumu ile kendilerinin kitap okuma
durumu ve çocukken kitap okuma durumları ile şuan ki kitap okuma durumları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür.
Tablo 5. Katılımcıların çocuk kütüphanelerine gitme durumlarına ilişkin dağılımları
n
f
%
Çocuk kütüphanesine
Evet
66
16
24
gitme durumu
66
50
76

260

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri

Tablo 5’ e bakıldığında çalışmaya katılan ebeveynlerin büyük çoğunluğunun (%76) çocuklarıyla kütüphaneye gitmedikleri
görülmektedir. Çocuklarıyla kütüphaneye giden ebeveynlerin gitme amaçlarına ilişkin görüşleri Şekil 1’de sunulmuştur.

Şekil 1. Katılımcıların çocuk kütüphanelerine gitmeyle ilgili başlıca amaçları
Çalışmaya katılan ebeveynlerin çocuk kütüphanelerine gitmelerine ilişkin amaçlarına bakıldığında çocuklarına kitap sevgisi
ve okuma alışkanlığı kazandırma, sosyalleşmesi, farkındalık yaratma gibi unsurların ön plana çıktığı görülmektedir (Şekil 1).
Katılımcıların çocuk kütüphanelerine gitmelerini zorlaştıran etmenlerin olup olmadığı ve varsa neler olduğu konusunda
görüşlerinin dağılımına ilişkin bulgular Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6. Katılımcıların çocuk kütüphanelerine gitmelerini zorlaştıran etmenlere yönelik görüşlerine ilişkin dağılımları.

Çocuk Kütüphanelerine gitmeyi zorlaştıran etmenler var
mı?

Evet
Hayır

Toplam
(Varsa) Çocuk Kütüphanelerine gitmeyi zorlaştıran
etmenler nelerdir?

Çocuğun yaşı
Yakın çevrede olmaması
Zamansızlık
Küçük kardeşi olması

Toplam

f
26

%
39

40
66
23

61
100
25.6

40
17
10
90

44.4
18.9
11.1
100

Katılımcıların büyük çoğunluğu (%61) kütüphaneye gitmeyi zorlaştıran herhangi bir etmen bulunmadığını ifade ederken;
zorlaştıran etmenler olduğunu belirten ebeveynlerin (%39) en sık belirttikleri etmen yakın çevrelerinde çocuk kütüphanesinin
bulunmaması (%44.4) olduğu görülmüştür. Ebeveynler yakın çevrede çocuk kütüphanesi bulunmamasını takiben çocuğun
yaşının uygun olmaması, zamansızlık yaşamaları ve evde başka çocuklarının bulunmasını da zorlaştırıcı etmenler olarak
sıralamışlardır.
Tablo 7. Katılımcıların çocuk kütüphanelerinin fiziksel şartlarına ilişkin beklentilerinin dağılımı.

Temiz, düzenli
Renkli ve ilgi çekici
Çocuğun fiziksel özelliklerine uygun ve bağımsız hareket edebilecekleri
Yeterli aydınlatma ve ses yalıtımına sahip
Oyun alanı içeren
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f
4
19
7
4
5

%
8.5
40.5
14.9
8.5
10.6
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Güvenli
Zengin içerik
Yakınlığı

4
3
1

8.5
6.4
2.1

Tablo 7 incelendiğinde katılımcıların çocuk kütüphanelerinden fiziksel şartlar boyutunda beklentilerinde ilk sırayı renkli ve
ilgi çekici olması (%40.5) olduğu görülmektedir. Ayrıca çocuğun fiziksel gelişimine uygun ve bağımsız hareket edebileceği
bir ortam olması beklentisi içinde olan aileler oyun alanı içermesi; temiz, düzenli ve güvenli olması noktasında da görüş
belirtmişlerdir.
Tablo 8. Katılımcıların çocuk kütüphanelerinde yer almasını bekledikleri malzeme ve materyallere ilişkin görüşleri.
f
%
Boylarına uygun masa sandalye
13
9.6
Ahşap malzemeler yapılmış ma10
7.4
teryaller
Anti bakteriyel ve anti alerjik özel- 7
5.2
liklere sahip materyaller
Boyama malzemeleri
7
5.2
Farklı özelliklerde kitaplar
33
24.4
Oyuncaklar
7
5.2
Teknolojik materyaller
7
5.2
Minder-halı-koltuk
23
17
Kukla-peluş oyuncaklar
14
10.4
Yapboz
7
5.2
Grup etkinliklerine uygun oda
7
5.2
yada köşeler
Katılımcıların çocuk kütüphanelerinde yer almasını bekledikleri malzeme ve materyallere ilişkin görüşlerinin sunulduğu Tablo 8
incelendiğinde ilk sıralarda farklı özellikte kitaplar (%24.4); minder-halı-koltuk (%17) ve kukla-peluş oyuncakların (%10.4)
yer aldığı görülmektedir.
Tablo 9. Katılımcıların çocukların kütüphane yaşantıları olmasının önemine ilişkin görüşleri.
f
59

%
90

Toplam

7
66

10
100

Kütüphane kullanma alışkanlığı
Çocukların kütüphane yaşantıları olması Kitap sevgisi
önemli ise neden? (Cevabı evet olanlar) Okuma alışkanlığı
Gelişimine katkısı
Farklı ortamlara uyum sağlama becerisi
Öğrenme isteği

11
9
11
5
1
10

23.6
19.2
23.6
10.5
2.1
21

Çocuklarınızın kütüphane yaşantıları
olması önemli midir?

Evet
Hayır

Tablo 9 incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğunun çocukların kütüphane yaşantıları olmasının önemli olduğu (%90),
özellikle kütüphane kullanma ve okuma alışkanlığı kazanabilmeleri nedeniyle gerekli olduğu görüşünde oldukları görülmektedir.
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4.Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonucunda toplanan bulgular incelendiğinde, ebeveynlerin büyük çoğunluğu kendi ebeveynlerinin çocukluk yıllarında
kitap okuduklarını hatırladıklarını belirtmişlerdir. Kütüphane kullanımına ve okuma alışkanlığına yönelik literatürde çeşitli
çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmaların büyük bir çoğunluğunda, okuma alışkanlığına ilişkin olumlu tutum geliştirme ile
kitapları erken yaşta keşfetme ve aile tarafından kitap okunması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur
(Saracaloğlu, Bozkurt ve Serin, 2003; Yalman, Özkan ve Kutluca, 2013). Buradan okuma alışkanlığının bireyin çocukluk
yıllarında kazanmaya başladığı bir süreç olduğu sonucu çıkarılabilir. Biliyoruz ki çocuğun ilk öğretmeni en yakınında bulunan
anne ve babasıdır, çocuk onların davranışlarını gözlemleyerek örnek alır, içselleştirir ve kendi kişiliğinin bir parçası haline
getirir (İlgar, İlgar ve Topaç, 2015).
Araştırmanın diğer bir bulgusuna göre ebeveynlerin büyük çoğunluğunun kütüphanelere gittikleri ve gitme amaçlarının;
çocuğuna kitapları sevdirme, kitap alıp okuma, ortamın havasını teneffüs etme, farklı kitap seçme, grup oyunları oynama,
kitap sevgisini aşılama, kütüphane alışkanlığı ve farkındalık kazanma şeklinde olduğu görülmüştür. Benzer şekilde Yılmaz’ın
(2004) çocukların okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveyn duyarlılık düzeyini ve niteliğini belirlemek amacıyla
yaptığı çalışmada da, ebeveynlerin bu konuda yeterince duyarlı davranmadıkları, bunun da çocukların okuma ve kütüphane
alışkanlıklarını olumsuz yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.
Bir diğer bulgu olan ebeveynlerin kütüphaneye gitmelerini zorlaştıran etmenler ise, yakın çevrede bulunmaması, çocuğun
yaşı, zamansızlık ve küçük kardeşin bulunması olarak belirtmişlerdir. Bu bağlamda kütüphaneler değişimleri öngörüp, yaşanan
değişime göre kendilerini konumlandırabilirlerse, içinde yer aldıkları toplumun lokomotif kurumları haline gelecektir. Altay,
Todorova ve Dursun (2013) halk kütüphaneleri bağlamında yenilikçiliği, değişen çevre koşulları ile uyum yapabilme amacını
güden orijinal düşünceler üretme kabiliyeti ya da kapasitesi olarak ifade etmişler, yenilikçi hizmetlere önem verirlerse
kütüphanelerin güçlü kalma ve bilgi sağlamada öncü rolünün devam edeceğini belirtmişlerdir.
Araştırma bulgularına göre ebeveynlerin kütüphanelerin fiziksel şartlarına ilişkin beklentilerine bakıldığında; sırayla renkli ve
çekici olması, çocukların fiziksel özelliklerine ve bağımsız hareket edebilecekleri alanların olması, oyun alanı içeren, güvenli, zengin
içerikli olması gibi beklentilerinin olduğu görülmektedir. Kütüphanelerin çocuk bölümlerinde materyallere erişim, destekleyici
bir çevre, nicelik ve nitelik bakımından zengin ve çeşitli kaynaklar, personelin deneyimli olması, diğer kurumlarla ortaklık ve
işbirliği sunabilme gibi özelliklere sahip olması etkili bir kullanım için gereklidir. Kütüphanelerin etkili bir şekilde kullanılabilmesi
için fiziki ve teknolojik alt yapıların bireylerin günlük ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede olması ve çalışan personelin,
hizmet kalitesinin yeterli niteliklere sahip olması oldukça önemlidir (Yılmaz, 2007). Bu noktada çocuk kütüphaneleri için dikkate
alınması gereken kriterler 10 başlık altında ele alınmıştır. Bunlar; “amaç”, “finansman”, “materyaller”, “seçim ölçütleri”,
“mekân”, “hizmetler”, “çevre ile işbirliği”, “tanıtım”, “insan kaynakları” ve “yönetim” şeklindedir (IFLA, 2018). Okuma
sevgisinin toplumun geneline yayılabilmesi için bu kriterlerin her birinin dikkate alınarak, toplumun her kesiminden ve her yaş
grubundan insanların rahatlıkla erişim sağlayabilecekleri halk kütüphaneleri gibi kurumların toplumda ki rollerinin artırılması
gerekmektedir. Mevcut bir kütüphane yapısında okul öncesi çocuklara yönelik; sesli okuma/masal köşeleri, küçük okuma/
oyun nişleri, yerde oynamalarını mümkün kılacak oyun zonları, projeksiyonlu atölye alanları, resim yapıp yazı yazabilecekleri
yüzeyler, eğlenerek öğrenmelerine katkı sağlayacak interaktif yüzeyler/dokunmatik ekranlar, drama alanları, lütfen dokun
sergileri, bilim-sanat köşeleri, keşif alanları etkili bir kullanım için günlük ihtiyaçlara cevap vermesini kolaylaştırarak niteliği
arttıracaktır (Delice Güller ve Bilbay, 2016). Ekici (2012) tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre ülkemizde
hizmet veren çocuk kütüphanelerinin yeterli materyallere sahip olmadığından gerekli etkinliklerin de yapılamayarak hizmetin
etkili yürütülmediği görülmüştür. Okul öncesi yıllar okuma alışkanlığının temellerinin atılması bakımından son derece önemli
olduğundan, buna ilişkin olarak bu dönemde yapılabilecek en önemli uygulamalar; çocuklar için uygun kütüphane ortamlarının
yaratılması, uygun çocuk kitaplarının bir araya getirilmesi ve tüm bunların çocukların gelişim dönemleri ve ilgilerine uygun
şekilde hazırlanmış kütüphane programlarıyla da birlikte sunulmasıdır (Gönen, Temiz ve Can Akbaş, 2015).
Okul öncesi dönem çocuklarıyla birlikte çocuk kütüphanelerini kullanan anne babaların çocuk kütüphanelerden beklentilerinin
incelenmesini amaçlayan çalışmanın bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, çocuk kütüphanelerinin toplum içerisindeki
rollerinin artması için halkın her kesiminden, her türlü farklılığa sahip çocuklar ve ailelerinin rahatça erişim sağlayabileceği
hale gelmesi gerektiği söylenebilmektedir. Çocuklar için ilgi çekici şekilde yapılanması, fiziki ve teknolojik alt yapının günümüz
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gerçeklerine uygun olması, birçok farklı etkinlik ile cazip hale gelmesi, içerisinde kullanılan kitapların güncel, dikkat çekici, tüm
duyulara hitap ediyor olması, personelin okul öncesi eğitim ile ilgili bilgi sahibi olması, ailelerin ve çocukların beklentilerine
cevap verebiliyor olması, alan uzmanlarının kütüphanelerde istihdam edilmesi ve çocuklar için de bir yaşam alanı haline
dönüştürülmesi önerilmektedir.
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Öz
Kütüphaneler 21 yy da bireylerin bilgiye erişimi, bilgiyi kullanımı ve teknolojiyi kullanımında toplumsal, ekonomik bir role
sahiptir. Kütüphanelerin tanımlanan yeni rolleri arasında ise toplumsal katılım ve yerele giriş kapısı olması, kültürler arası
eğitim, etnik ve linguistik destek merkezleri olması olarak tarif edilmektedir. Özellikle halk kütüphanelerinin yer seçiminde ve
kentle ilgisinde yeni arayışlar izlenmektedir. Bu yapılanmada en temel amaç insanların kütüphaneyi kullanmayı istemelerini
sağlamak, kütüphaneyi onlara ulaştırmaktır. İlk defa 2010 yılında Amsterdam Schiphol havalimanında denenen ve günümüzde
yaygın hale gelen havalimanı kütüphaneleri yeni arayışların en önemli örneğidir. Kütüphanenin kuruluş amaçlarından en
önemlisi ziyaretçilere kütüphanelerin sadece belli bir yerde kitap stoklanan ve sıkıcı kişilerin olduğu bir yer olmadığını, bir
kitap okumaktan başka, bir şey öğrenmenin daha fazla yöntemi olduğunu ve kitap okunabilen her yerde öğrenmenin mümkün
olduğunu göstermektir
Havalimanlarının kültürlerarası geçişteki etkin rolünü, kütüphanelerin havalimanlarındaki aktif katkısını ve seyahatlerde
özellikle çocuk yolcuların ihtiyaçlarını dikkate alan havalimanları kütüphanelerini değerlendirmek bildirinin ana kurgusunu
oluşturmaktadır. Gerek literatürün yönlendirmesi ve başarılı örneklerin izlenmesi ve karşılaştırma olanağı sağlaması,
gerekse anket sorularına verilen yanıtlar üzerinden gelecekte yapılabilecek geniş kapsamlı bir araştırmaya altlık oluşturması
bildirinin kongre temasına özgün katkısıdır. Bu nedenlerle, Kütüphaneler ve kullanıcısı olan çocuklar için mevcut kapasiteleri
değerlendirebilecek havalimanı kütüphanelerinin yapılması için yönlendirici ilkeler ve önermelerde bulunulacaktır.
Anahtar Sözcükler; Çocuk Kütüphaneleri, Havalimanı kütüphaneleri, İstanbul Havalimanı, Türkiye
Abstract
In the 21st Century, libraries have a social and economic role for individuals in the access to information and the use of
knowledge and technology. Among new roles one can define the library as a place for social participation, an entrance door
to the local, a place for intercultural education and a place as ethnic and linguistic support centers. New searches are
being persuade of especially the public library’s selection of the location in and relation with the city. The main purpose in
this search
is to ensure that people want to use the library and to make it attainable for them. The first one established in 2010 at
Amsterdam Schiphol is one of the most important examples of airport libraries, which are becoming a widespread today.
The most important purpose of the library’s establishment is to show the visitors that it is not just a place where books
are stocked and that there are not only boring people around. It actually shows that there are alternative ways of learning
new things other than just reading a book and that learning new things is possible wherever books can be read.
The main purpose of the paper is to examine the effectiveness of intercultural crossing on airports and the active
contribution of libraries on the airports and to evaluate the airport libraries if they and in what way they consider the
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needs of (especially children) travelers. Both the investigation and comparison of successful examples and the responses
on the survey questions in order to create a basis for a feasible comprehensive study is the particular contribution to the
congress theme. For these reasons, guiding principles and recommendations will be shaped for the planning of airport
libraries, which may be a guidance in evaluating the existing capacities for libraries with child users.
Keywords: Children Libraries; Airport Libraries, İstanbul Airport, Turkey
1.Giriş
Günümüzde kütüphaneler “üçüncü nesil mekanlar”, okul ve işten sonra “ikinci yaşam mekanı” olarak adlandırılmaktadır (AB
Raporu, 2016). Kütüphaneler 21 yy da bireylerin bilgiye erişimi, bilgiyi ve teknolojiyi kullanımında toplumsal, ekonomik bir
role sahiptir. Kütüphanelerin tanımlanan yeni rolleri arasında ise toplumsal katılım ve yerele giriş kapısı olması, özellikle
yabancıların yeni geldikleri ortama entegrasyonunda katkısı olan aktivite mekanları olması, kültürler arası eğitim, etnik ve
linguistik destek merkezleri olması olarak tarif edilmektedir .
Havalimanları ise ulusal ve uluslararası hava trafiğine hizmet veren kullanımıyla ülkelerin ve kentlerin giriş kapısıdır.
Kütüphanelerin yer seçiminde ve kentle ilgisinde izlenen yeni arayışlardan birisi de havalimanı kütüphaneleridir. Bugün
neredeyse tüm çocukların ilk oyuncağının ya uçak yada tren, otobüs gibi ulaşım araçları olduğu düşünülürse bu yeni arayışın
en öncelikli kullanıcı hedef kitlesi çocuklar olmalıdır.
2.Amaç ve Yöntem
Bu bağlamda, Havalimanlarının kültürler arası geçişteki etkin rolünü, kütüphanelerin havalimanlarındaki aktif katkısını ve
seyahatlerde özellikle çocuk yolcuların ihtiyaçlarını dikkate alan havalimanları kütüphanelerini değerlendirmek bildirinin ana
kurgusunu oluşturmaktadır.
Çalışma iki aşamada geliştirilmiştir.
1. Mevcut durumda çocuklara özel işlevi olan kütüphaneleri barındıran havalimanlarının kapasite ve mekan kullanımlarının
karşılaştırılması, İstanbul yeni Havalimanı için potansiyellerin belirlenmesi,
2. Çocukların seyahat ve Havalimanı kullanımlarını değerlendirmek için Odak grup görüşmeleri ile taleplerin izlenmesi ve
sunulmasıdır.
3.Havalimanı Kütüphane Örnekleri
3.1.Amsterdam Schiphol Havalimanı Kütüphanesi
Amsterdam Schiphol Havalimanı, Avrupa’nın 5. en işlek havalimanıdır. 105’den fazla havayolu şirketinin merkez aktarma
noktasıdır.
Schiphol yolcu olanaklar arasında, perakende mağazaları, restoranlar ve barlar, ATM’ler ve Döviz Değişimi, toplantı odaları,
ücretsiz WIFI internet, havaalanı kütüphanesi, bünyesinde oteller, masaj koltukları ve spa bulunmaktadır.
İlk defa 2010 yılında Amsterdam Schiphol havalimanında denenen ve günümüzde yaygın hale gelen havalimanı kütüphaneleri
yeni arayışların en önemli örneğidir. Amsterdam Schiphol hava limanı dünyada en büyük uçuş kapasitesi olan ve bir noktadan
başka bir noktaya yılda ortalama 18 milyon kişinin seyahat ettiği bir havalimanıdır. Yolcuların büyük çoğunluğu neredeyse
Hollanda’yı ziyaret etmese de havalimanında 8- 10 saatlerini geçirmektedir. Burada özellikle yolculara farklı deneyim
yaşatmak için bir referans kütüphanesi kurulmuştur. İlk olarak bu kütüphane de Hollanda’ya dair her şeyi okuyabilecekleri,
izleyebilecekleri özel bir okuma alanı tasarlanmıştır. Eğitim, Kültür ve Bilim bakanlığı bu kütüphaneye devlet desteği vermiştir
(Husmans, Hillebrink, 2008).
Kütüphane koleksiyonu Hollandalı yazarların 30 dile çevrilen kitapları, sanat, fotoğraf, mimarlık, tasarım, tarih alanlarındaki
çalışmalarını günümüz teknoloji desteğini kullanarak izleme imkanı sunmaktadır. Kütüphanenin kuruluş amaçlarından en
önemlisi ziyaretçilere kütüphanelerin sadece belli bir yerde kitap stoklanan ve sıkıcı kişilerin olduğu bir yer olmadığını, bir
kitap okumaktan başka, bir şey öğrenmenin daha fazla yöntemi olduğunu ve kitap okunabilen her yerde öğrenmenin mümkün
olduğunu göstermektir (Amsterdam Schiphol Kütüphanesi, 2018)
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Resim 1.(a), (b), (c), (d) Amsterdam Schiphol Havalimanı Kütüphanesi Kaynak: https://www.airportlibrary.nl/en/about-airport-library

Amsterdam Schiphol’daki Havaalanı Kütüphanesi, uluslararası tasarım dergisi Monocle tarafından 2010/2011 en iyi yeni
havaalanı tesisi seçilmiştir.
3.2. Tallinn Havalimanı Kütüphanesi
Tallinn Havaalanı için yapılan tanımlamalarda dünyanın en büyük havalimanı olmadığı ancak boyutun önemli olmayacağı
vurgusu yapılmaktadır. Yetkililerinin açıklamasıyla “Amacımız ve arzumuz, hem yolcular hem de uçaklar için rahat, dünyanın en
havalı havalimanı olmaktır. Bugün bile, yolcu salonundan bir uçağa binerken oturma odanızdan geçiyormuş gibi hissedersiniz.
Havalimanımızın ilgi çekici bekleme alanları, birçok mağaza ve keyifli restoranları, rahat kütüphanesi, çocuklar için geniş
oyun alanları ve uçuşunuzu beklerken zaman geçirmek için diğer heyecan verici seçeneklerle size hizmet ediyor.” Şeklinde
tanımlanmaktadır.
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Resim 2.(a), (b) Tallinn Havalimanı Kütüphanesi Plandaki yeri ve Görünüşü Kaynak: https://www.tallinn-airport.ee/en/services/library

Tallinn Havaalanı Kütüphanesi 7/24 self servis imkanı sunan, İngilizce, Estonca, Rusça ve diğer dillerdeki kitapları içeren bir
koleksiyona sahiptir. Bu kütüphanede yolcuların ziyaret günlüklerini yazmalarına da imkan verilmektedir.
3.3. Helsinki Havalimanı Kütüphanesi
Helsinki Havalimanının Kainuu Lounge alanı tüm yolcuların kullanımına açık bir dinlenme ve bekleme alanıdır. Bu alan özel
ahşap mobilyalar ile dekore edilmiş daha konforlu bir salondur. Ücretsiz internet olduğu gibi, 31 no’lu kapının (Gate 31)
yakınında bir Kitap Takas Noktası kurarak farklı bir yaklaşım benimsemiştir.
Havalimanı ktüphanesinin gerekçeli açıklaması şu şekilde verilmektedir. “Eğlenceyi arayan hevesli yolcular artık benzersiz bir
Kitap Değiştirme noktasına erişebiliyor. Kitap Değiştirme noktası Kainuu Lounge’da yer almaktadır. Yolcular, Kitap Değiştirme
noktasından ücretsiz kitap alabilirler. Aynı zamanda, dünya çapında kendi kullanılmış kitaplarını diğer yolcularla birlikte Kitap
Takas noktasına getirerek gönderebilirler. Kitap Takası fikri, düzenli hava yolcuları tarafından önerildi. Finavia ve Finnair,
havalimanı deneyimini geliştirme misyonuyla dünyanın dört bir yanına seyahat eden sekiz Kalite Avcısı gönderdi ve aktif ağ
topluluğu ile birlikte Kalite Avcıları 260 ürün geliştirme teklifi ile geldi ve Kitap Takas noktası en popüler yeniliklerden biriydi.”

Resim 3.(a), (b) Helsinki Havalimanı Kütüphanesi ve Takas Noktası,
Kaynak: https://www.finavia.fi/en/airports/helsinki-airport/services/kainuu-lounge
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3.4.Tayvan Taoyuan Havalimanı Kütüphanesi
Tayvan Taoyuan Uluslararası Havalimanı, yurtdışında hızla erişilebilen dijital kütüphane yaklaşımının öncüsü olmuştur. 2011
yılında açılan bu kütüphane “dünyanın ilk transit e-kütüphanesi”dir ve bekleme salonundaki yolcular için 400 e-kitabı okuma
imkanı sunmuştur.

Resim 4.(a), (b),(c),(d) Tayvan Taoyuan Havalimanı Kütüphanesi
Kaynak: https://www.taoyuan-airport.com/english/facilities_map

3.5.Abu Dabi Havalimanı Kütüphanesi
Abu Dabi Uluslararası Havalimanında ise Abu Dabi Turizm ve Kültür Kurumu ile birlikte “Okuma Yılı” kampanyası kapsamında
yolculara çok dilli kitap sunarak Birleşik Arap Emirlikleri’nde daha fazla insanı bir kütüphane kitabı almaya teşvik etmeyi
planlamıştır.

Resim 5. (a), (b), (c), (d) Abu Dabi Havalimanı Kütüphanesi
http://emirates-business.ae/auh-opens-first-library-at-intl-airport
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3.6.İstanbul Havalimanı
Ülkemiz ve İstanbul kenti için büyük bir önemle tamamlanan İstanbul Havalimanın hizmete açılan ilk etabı ve açılması beklenen
tüm etaplarıyla toplamda 76.5 milyon metrekarelik bir Alana sahiptir. Havalimanının açık ve kapalı alanlarıyla mevcut bu
potansiyeli içerisinde sunulan hizmet alanlarında henüz perakende ve duty free alanları tanımlanmaktadır. Hedeflenen yıllık
200 milyon yolcu içerisinde önemli oranda çocuk yolcu olacağı düşünülürse bu hizmet alanlarının nitelik ve nicelik olarak
çeşitlenmesi beklenmektedir (Resim 6 a, b, Resim 7).

Resim 6 (a), (b) İstanbul Havalimanı
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/ekonomi/yeni-havalimaninin-adi-istanbul-oldu,h1tD-FNjWUW0VFbz2ZhhPA/5kL6vYclVUaStrfOcXD1CA,
http://igairport.com/tr/istanbul-yeni-havalimani/hizmetler/perakende-ve-duty-free

Resim 7 İstanbul Havalimanı kapasitesi Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/ekonomi/yeni-havalimaninin-adi-istanbul-oldu,h1tD-FNjWUW0VFbz2
ZhhPA/5kL6vYclVUaStrfOcXD1CA

4.Yeni bir Arayış: Havalimanı Kütüphaneleri
Havaalanları yolcuların genellikle stresli ve yorucu bir süreç tecrübe ettikleri alanlar olarak görülür. Bu nedenle son yıllarda
havalimanlarında rahatlatıcı ve eğlenceli alanlar yaratılma çabası vardır. Öyle ki, yolcuların güvenlik ve biniş kapısı arasında,
bir parkın içinden geçerek, mutfak keyfi yaparak, uyku pod’unda kısa bir şekerleme yapması, spor salonunu veya çatı
katındaki havuzu kullanmaları önerilmektedir.
2010 yılından itibaren ise havaalanı kütüphaneleri popüler bir mekan olarak yaygınlaşmıştır. 2013 yılında “Skyscanner
survey” tarafından tüm hava yollarında 10.000 ziyaretçi ile yapılan araştırmada yolcuların havalimanlarında görmek istedikleri
şeyler sorulmuştur. Araştırmaya katılan yolcuların % 32’si havalimanlarında daha fazla kütüphane olmasını istemişlerdir.
Ziyaretçilerin en popüler üç yanıtından diğer ikisi ise sinema ve uyku alanlarıdır. E-kitaplar özellikle havalimanlarında tercih
edilmektedir. Statista’ya göre 2008 ve 2012 yılları arasında e-kitap birim satışları yılda 400 milyonun üzerinde artmıştır ve
2018 yılında toplam kitap satışı içerisinde %25 bir paya erişeceği tahmin edilmiştir.
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4.1. Aileler ve Çocuklar Havalimanlarında daha iyi donatılar bekliyor
Ailelerin % 59’u, havalimanlarının ailelere hitap etmediğini ve tesislerin yetersiz kalmasının gereksiz strese yol açtığını ve
genel tatilden keyif aldığını söylemişlerdir. Skyscanner, 1000’den fazla yolcuyla anket yapmış ve çoğu havaalanının ailelerin
ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli imkanların olmadığını ortaya koymuştur.
Ankete katılanların neredeyse üçte ikisi havalimanlarının çocuklarla seyahat edenlerin ihtiyaç duymadığı hizmetlerini
sunduğunu,% 73’ü ise bu tesis eksikliğinin tatil deneyiminin genel kalitesini etkileyen strese neden olduğunu belirtmişlerdir.
Havalimanı deneyiminde ‘Uzun kuyruklar’ % 51 oranında en büyük zorluktur. Bunu, “eğlence eksikliği” (% 29), “kalkış
kapısına” uzun yürüyüş (% 10) ve “uygun yiyecek seçeneklerinin olmaması” (% 6) izlemektedir. Ailelerin yaklaşık % 60’ı
havalimanlarında yumuşak oyun alanlarını görmek isterken, tüm katılımcıların yarısından fazlası çocukların televizyon veya
sinema olanaklarının sunulacağı alanlar istemiştir. Neredeyse beşte biri bir kreş fikrini benimserken, % 9’u bir hikaye
anlatma servisi istemiştir.
Ailelerin en çok tercih ettikleri hizmetler (popülerlik sırasına göre):
1. Yumuşak oyun (soft play) alanları
2. Çocuklar için TV / sinema alanı
3. Beş yaş altı çocuklar için oyuncaklar, kitaplar ile oyun alanı
4. Çocuklarla seyahat eden yetişkinler için özel güvenlik kuyruğu
5. Ücretsiz ikramların bulunduğu ‘çocuk kafesi ve bar’
6. Şişe ısıtma tesisleri
7. Video oyun bölgesi
8. Çalışanlar için kreş
9. Top havuzu
10. Çocuk arabası kiralama
11. Ön sipariş ile bebek maması servisi
12. Hikaye anlatımı
5. Çocukların Havalimanları için düşünceleri ve beklentileri
Bildirinin ikinci aşamasında, lkemiz için henüz gündem de olmayan havalimanı kütüphanelerine dikkati çekmek ve özellikle çocuk
kullanıcının bu yöndeki taleplerini öne çıkartmak amacıyla 22 adet çocukla yapılan odak grup anketi bulgularının yönlendirici
olması tasarlanmıştır. Anket yapılan çocukların yurt içi ve yurt dışına en az bir defa havayolunu kullanarak çıkmış olmaları
araştırmada belirleyici bir kriter olmuştur.
Görüşülen çocuklar THY işletmesi tarafından tanımlanan seyahat koşulları gereği refakatle seyahat edebilen 9-12 yaş
aralığından seçilmiştir. Ailelerinin bilgi ve izniyle yapılan görüşmelerde çocuklara yönlendirilen sorular üç ana aşamada
kurgulanmıştır.
1.
Çocuğun eğitim sürecine bağlı kimliğinin tanımı
2.
Çocukların seyahat kültürü, yurt içi ve yurt dışı seyahat deneyimleri, kiminle ve ne amaçla seyahat ettiği,
3.
Uçakla seyahat ve havalimanı kullanım tercihleri ve beklentileri
Anket formunda yapılandırılmış sorular tercih edilmiştir. Sorular 5’li likert ölçeğinde yanıtlara göre düzenlenmiştir.
Yapılandırılmış sorularda çocukların değerlendirmesine sunulan yanıtlar, araştırmanın ilk aşamasında Skyscanner tarafından
uygulanmış uluslararası anketlerden alınan yanıtların çocuklardaki geri bildirimlerini de sağlamıştır.
Bu bağlamdaki ankete bağlı yanıtlar izleyen alt başlıklarda değerlendirilmektedir.
5.1. Çocuğun eğitim sürecine bağlı kimliğinin tanımı
Ankete katılan çocuklar yaşları gereği 5 ve 6. Sınıf öğrencileridir. Öğrencilerin % 63 (14 kişi) erkek, % 37’si (8 kişi)
kız öğrencidir. Ankete katılan öğrencilerin seyahat davranışlarında ise Yurt içi ve Yurt dışı seyahat sıklıkları sorulmuştur.
Çocukların hepsi en az yılda bir defa yurt dışına ve ayda 3 defa yurt içine seyahat etmektedir. Ortalama seyahat sıklığı yılda
2 defa olarak kayıt edilmiştir. Seyahatler % 90 oranda çekirdek aileleri – anne ve baba- ile yapılmaktadır.
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5.2. Çocukların Seyahat Kültürü
Çocukların seyahat ederken tercih edilen ulaşım aracı sıklıkla ve her zaman Uçak % 95 (21 kişi) ve Özel araç %59 (13 kişi)
’ tır. Otobüs ve Gemi katılımcı çocukların nadiren kullandıkları araç türüdür (Grafik 1).
Çocukların uçakla seyahat nedenlerinin başında sıklıkla ve her zaman tatil amaçlı seyahat % 100 (22 kişi) ve nadiren anne
babanın işi gereği % 45 (10 kişi) olmaktadır (Grafik 2).
2. yaş gününü kutlamış ve 12. yaş gününü henüz kutlamamış olan tüm çocuk yolcularımız ebeveynleri, ebeveynleri tarafından yetkilendirilen bir yetişkin ya da Türk Hava Yolları olarak görevlendireceğimiz bir
refakatçiyle yolculuk yapabilirler”. THY Çocuk yolcu yönerges

i

Grafik 1 . Seyahat ederken en çok tercih edilen ulaşım aracı türü.

Grafik 2 . Uçakla seyahat etme amaçlarının ne olduğu.
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Grafik 3 . Uçakla seyahat etmeyi neden tercih ettiği.

Grafik 4. Seyahatlerinde uçak dışında bir ulaşım aracı kullanma nedenleri.
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Grafik 5 Bir Havalimanından çocukların beklentileri
5.3. Uçakla Seyahat ve Havalimanı kullanım tercihleri ve beklentileri
Ankete katılan çocukların uçakla seyahat etmeyi neden tercih ettiği sorulduğunda kendilerine verilen yanıtlara bağlı olarak En
hızlı % 90 (20 kişi) , konforlu % 68 (15 kişi) , güvenli % 68 (15 kişi) , en az sıkıcı % 59 (13 kişi) bir ulaşım aracı olmasıdır.
Yanısıra başka alternatif araç olmaması %72 (16 kişi), hava yollarının hediye dağıtması %50 (11 kişi), yemeklerin güzel
olması ve rahat uyuyabilme % 40 (9 kişi) oranında tercihte etkisi olmayan koşullar olarak sıralanmıştır (Grafik 3).
Seyahatlerinde uçak dışında bir aracı tercih etme nedenlerinin başında bekleme süresinin uzayabilmesi % 45 (10 kişi) ve
hava koşullarından etkileniyor olması’dır % 45 (10 kişi) (Grafik 4).
Ankete katılan çocuklara bir havalimanında sunulan hizmetlerle ilgili beklentilerinin sorulduğu sorunun yanıtlarına göre; Uçuş
deneyim odaları, konforlu oturma alanları, müzik dinleme alanları, etkinlik alanları, okuma kitapları, kütüphane, yabancı dilde
yayınlar, uyuma yerleri, film izleme alanları, havaalanı müzesi gibi etkinlik alanları tüm çocuklar tarafından önemli oranda
katılım almıştır. Su elemanlarınn varlığı çocukların çok fazla dikkatini çekmemiştir (Grafik 5).
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6. Değerlendirme ve öneriler
Çalışma kapsamında değerlendirilen başarılı havalimanı örneklerinde olduğu gibi, 2010 yılından itibaren havalimanı kütüphaneleri
kullanıcısı yolcular tarafından öncelikle istenen ve konforla kullanılan bir yeni servis alanıdır. Havalimanı kütüphaneleri hem
basılı, hem de e kitap kapasitesiyle sadece yerel okuyucuya değil milletler ve kültürler arası bir paylaşıma olanak vermektedir.
Sadece okuma eylemi değil çocuklara özgü etkinlikleri (boyama, drama, origami vb), deneyimleri (uçuş deneyimi, uçma
sürecini anlama, kültür okuma vb) ile farklı kazanımlara imkan veren kullanım alanlarıdır.
Çocuklarla yapılan odak grup anket çalışmasını sonuçlarına göre ise;
Uçakla seyahat günümüzde maliyet, fayda, konfor ve süresiyle, özellikle tatile çıkmak amacıyla 1. derecede tercih edilen; en
hızlı, konforlu, güvenli ve en az sıkıcı bir ulaşım türüdür.
Öncelikle ailelerin, özellikle çocukların bir havalimanından beklentisi sadece seyahat sürecini yöneten servis alanlarının değil,
yanı sıra seyahat öncesinde havalimanlarında geçirilen bekleme ve hatta olası gecikme sürelerini de düşünerek ÖĞRETİCİ,
DİNLENDİRİCİ, PAYLAŞTIRAN, ETKİLEŞİMİ SAĞLAYAN hatta KÜLTÜRLERARASI DENEYİMLERİ yaşatan mekanların olmasıdır.
Bu bildirinin en önemli katkısı var olan potansiyelleri, mekansal kapasitesi ile yeni İstanbul Havalimanının bu kapsamda
düşünülmesini sağlamaktır. İzleyen ve açıklayıcı görsellerle (Resim 8 a,b,c; Resim 9 a,b,c; Resim 10 a,b,c; Resim 11 a,b;
Resim 12 a, b) desteklenen tüm önermelerin ilgili kurum ve kuruluşlarca desteklenmesi havalimanlarının özellikle çocuk
yolcuları için ayrı bir anlam kazanmasını sağlayacaktır.

Resim 9 (a), (b), (c) Çocukların uçuş deneyim alanları
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Resim 12 (a), (b) Havalimanı kütüphane, kitap ve masal okuma alanları
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Öz
“Çocuk Kütüphaneleri, çocukları yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri ile donatarak, onların topluma katılımlarını
ve katkıda bulunmalarını sağlayan kuruluşlardır.” (IFLA, 2011, s.546). Atalarımızın “Ağaç yaş iken eğilir” sözünden yola
çıkarak çocuk yaşlardaki eğitim, ilerleyen yaşlardaki kazanımların temelini oluşturmaktadır. Bireylerin yaşam boyu öğrenme
sürecinde kütüphane kullanma alışkanlığının edinmesinde çocuk kütüphaneleri, bu adımın ilk temelini oluşturan kurumlardır.
Çocuklar, bir ülkenin geleceğidir. Onların eğitim ve kültürel anlamda gelişmesine sunulan her hizmet yarınlarımıza yapılan
yatırım demektir. Verilen hizmetlerin özüne baktığımızda hepsinin buluştuğu ortak bir amacı vardır. Çocuklarımızın ve ülkemizin
geleceğini şekillendirmede çocuk kütüphanelerinin rolü büyüktür. Kütüphaneler; kullanıcı, personel, koleksiyon, bütçe ve bina
olmak üzere beş temel unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan “kullanıcı” ve “personel” en önemli iki unsurdur. Kaliteli hizmet,
kaliteli personel ile verilir anlayışından yola çıkılarak, özellikle de hitap edilen kitle göz önüne alındığında çocuk kütüphanelerinde
hizmet veren personelin mesleki niteliği, pedagojik yeterliliği ve çocuklarla olan iletişim becerileri önem kazanmaktadır. İçinde
bulunduğumuz bilgi çağı, kütüphanecilerin güncel bilgi ve teknolojileri öğrenmelerini ve kendilerini yetiştirmelerini ve sürekli
olarak geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Yeni nesil çocukların öğrenme biçimleri göz önüne alındığında çocuk kütüphanesi
personellerinin çocuklara klasik hizmet anlayışının dışında, çocukların pedagojik gelişmelerini dikkate alarak bilişsel ve duygusal
gelişimini sağlamaları gerekmektedir. Çalışmamızda uygulanacak olan anket çalışması ile çocuk kütüphanesinde çalışan
personelin mesleki yeterliliklerinin ölçülmesi, hizmet içi eğitime gereksinimleri, bu gereksinimlerin boyutunu, özelliklerini
ve nasıl bir hizmet içi eğitim istediklerini ortaya koymak planlanmıştır. Bu araştırmanın amacı; çocuk kütüphanelerinde
çalışan personelin iletişim becerileri, öğretim teknolojileri ve pedagojik konularla ilgili yeterliliklerinin ve eksikliklerinin
saptanarak çözüm önerileri sunulmasıdır. “Kütüphaneler, yönetici ve kütüphaneciden destek personele kadar birçok farklı
yetenek ve beceri ile donanmış personeli bünyelerinde barındırmaktadır. Bu zincirde hizmet içi eğitim eksikliğinden dolayı bir
zayıflık meydana geldiğinde hizmetlerin tehlikeye girmesi söz konusudur” (Weingand, 1997, s.290). Hizmet içi eğitimlerin
verilmesi ile bireysel, eğitimsel, ekonomik açıdan personele ve kuruma katkı sağlanması hedeflenir. Araştırmanın problemi;
“Çocuk kütüphanelerinde çalışan personellerin hangi alanlarda eksiklikleri var, bu eksikliklerinin giderilmesi aşamasında
neler yapılabilir?” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda hipotezimiz; “Çocuk kütüphanelerinde çalışan personelin mesleki
anlamda yetersiz olması, günümüz teknolojik gelişmeleri yakından takip edememesi, iletişim becerileri, öğrenme ve öğretme
yöntemlerindeki eksiklikleri giderebilmesi için iyi planlanmış hizmet içi eğitimlere gereksinim duymaktadırlar” şeklinde ifade
edilmiştir. Bu kapsamda araştırmada yöntem olarak betimleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmamızda veri toplamak amacıyla
literatür taraması yapılmış ve anket tekniği uygulanacaktır. Anketlerin değerlendirilmesinde “Statistical Package for the
Social Sciences “ (SPSS) programı kullanılacaktır.
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Yazar Notu: Bu çalışmanın anket kısmı Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi “Sosyal Bilimler
Enstitüsü”nde yapılmış Şenol KARADENİZ’in “Türkiye’de Halk Kütüphanecilerinin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimleri” konu
başlıklı, yüksek lisans tez çalışmasından esinlenerek hazırlanmıştır.
Abstract
“Children’s Libraries” are organizations that equips children with lifelong learning and ability of literacy, and provides
children to participate in and contribution to the society.” (IFLA, 2011, p. 546). The proverb “As the twig is bent, so
grows the tree” proves that the education in childhood makes the basis of oncoming ages’ education. In the acquisition
of the habit of using libraries in the life-long learning process of individuals, children’s libraries are the first institutions of
this step. Children are the future of a country. Every service offered for their educational and cultural development is an
investment made for tomorrow. The role of children’s libraries in shaping the future of our children as well as our country
is great. Libraries are consist of five basic elements: user, staff, collection, budget and building. The “user” and “staff” are
the two most important factors. Given the quality of service and quality of staff, the professional qualification, pedagogical
competence and communication skills with children are gaining importance, especially when the targeted audience is taken
into consideration. The information age -we are in- makes us, the librarians, obligatory to learn up-to-date information
and technology, to train ourselves, and to constantly improve. Taking into consideration the learning styles of the new
generation of children, it is necessary for the children’s library staff to achieve cognitive and emotional development,
taking into account the pedagogical development of the children, apart from the classical sense of service to the children.
It is planned to measure the professional competence of staff working in the children’s library, the in-service training
requirements, the size and characteristics of these requirements, and what kind of in-service training they would like to
undertake. The purpose of this research is to propose a solution for the staff’s communication skills, teaching technologies
and pedagogical competences and their deficiencies. “The library is hosted by staff members with many different abilities
and skills, as well as the manager and librarian support staff. When there is a weakness due to lack of in-service training
in this chain, services are dangerous” (Weingand, 1997, p.290). The provision of in-service training aims to contribute to
the personnel and the institution in terms of individual, educational and economical. The problem of your research; “What
areas of the staff working in children’s libraries have deficiencies and what can be done in the process of eliminating these
deficiencies?” In this context, our hypothesis is; “The staff in the children’s libraries need well-planned in-service trainings
to be inadequate in their professional sense, unable to closely follow current technological developments, communication
skills, lack of learning and teaching methods”. In this context, descriptive method was used in the research. In order to
collect data in our work, literature survey is done and survey technique will be applied. The “Statistical Package for the
Social Sciences” (SPSS) program will be used to evaluate the questionnaires.
Author’s Note: The survey portion of Hacettepe University in this study, Faculty of Letters, Information and Document
Management, “Institute of Social Sciences” Şenol KARADENİZ made in the “In-Service Training Requirements for Public
Librarians in Turkey” is titled, has been inspired from the master’s thesis.
Author’s Note: The survey portion of Hacettepe University in this study, Faculty of Letters, Information and Document
Management “, Institute of Social Sciences” Şenol KARADENİZ made in the “In-Service Training Requirements for Public
Librarians in Turkey” is titled, has been inspired from the master’s thesis.
Anahtar Sözcükler: Hizmetiçi eğitim; Mesleki yeterlilik; Pedagoji; etkili iletişim; Çocuk kütüphanesi; Öğretim teknolojileri
Keywords: In-service training; Vocational competence; Pedagogy; Effective communication; Children library; Instructional
technologies
1.Çocuk Kime Denir? Yaş Grupları ve Özellikleri Nelerdir?
İnsan doğumundan ölümüne kadar çocukluk, gençlik, yetişkinlik, yaşlılık yaşam evrelerinden geçer. Çocukluk, tüm bu evrelerin
ilk adımıdır. Çocukların okuma alışkanlığı edinmesinde bazı etkili faktörler vardır. Bunları biyolojik faktörler ve fiziksel çevre
diye ayırabiliriz. Biyolojik faktörler, çocuğun yaşına bağlı gelişim sürecinin özellikleridir. Fiziksel çevre ise çocuğun ilişkili olduğu
çevresidir. Öncelikle “çocuk” kavramını tanımlayarak başlayacak olursak; UNICEF’in Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nde
çocuğun tanımı “daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır” (UNICEF, 2004 )
en genel şekilde ifade edilir. Prof. Dr. Nazan Özenç Uçak’ın tanımına göre “Çocukluk, bebekliğin sona erdiği 18. aydan başlayıp,
ergenliğin başladığı 12-14 yaşlarına kadar süren evredir” (Uçak, 2010). Bu süreç, çocuğun ilerde kazanacağı alışkanlıklara
280

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri

zemin hazırlar. Kısa bir dönem gibi görünse de çocuğun dış dünyayı, kendisini tanıması ve ilerdeki yaş dönemlerini etkilemesi
açısından çok önemli bir dönemdir. Çocukluk dönemini ilk çocukluk (0-5 yaş) ve son çocukluk (6-14 yaş) şeklinde ayırabiliriz.
İlk çocukluk dediğimiz dönemde:
•
Çocukların konuşma becerilerinin gelişim sürecidir.
•
Bulundukları çevreyi tanımaya çalışırlar.
•
Görsel yollarla (taklit, oyunlar, oyuncaklar, vs. ) öğrenme gerçekleşir.
•
Merak unsuru hayatlarının merkezindedir. Sürekli kendilerine, çevrelerine, dünyaya, evrene dair sorular sorarlar.
•
Soyut kavramları anlamakta zorlanırlar. Somutlaştırarak anlamaya yönelik bir algı anlayışları vardır.
Bu dönemdeki çocuklara yönelik eserler daha çok görsel ağırlıklı olmalıdır.
Son çocukluk döneminde ise:
•
Konuşma becerilerinin geliştiği dönemdir. İletişimde kendilerini daha rahat ifade etmeye başlarlar.
•
Bulmaca, kelime tarzı oyunlar dikkatlerini çeker.
•
Merak ettiklerini deneyerek öğrenmeye çalışırlar.
•
Soyut kavramlar zihinlerinde netleşmeye başlar.
•
Ahlak anlayışı içinde doğru-yanlış davranışları ayırt etmeye başlarlar.
•
Okudukları eserlerde metinsel ifadelerin daha fazla yer aldığını görebiliriz.
•
Sözcük dağarcıklarının artmasıyla hayal dünyaları da zenginleşir.
Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisini düşündüğümüzde çocukların temel ruhsal ihtiyaçlarını şu şekilde belirtebiliriz:
Güven, başarma, bir gruba dâhil olma, estetik, oyun ve değişiklik ihtiyaçlarıdır.
Internet’in farklı ortamlar sunması ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte kütüphane kullanıcıları ve ihtiyaçlarında da değişiklik
olmuştur. Internet üzerinde elektronik tabanlı kaynaklara daha çok rağbet edilmeye başlanmıştır. İnsanlar video, animasyon,
veri tabanları, wikiler, bloglar vs. interaktif kaynaklar üzerinden öğrenme yollarını tercih etmektedirler. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın bu seneki 54. Kütüphane Haftası Etkinliği’nin “Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler” sloganında da
görüldüğü gibi yeni nesil insanların bilgiye erişim yollarında sergiledikleri davranışlarda, kütüphanelerin ve personellerin
hizmet anlayışlarında büyük değişiklikler olduğunu görüyoruz. Bilgi çağı çocuklarının özelliklerine baktığımızda teknolojiye
yatkın olduklarını, sosyal medyayı iyi takip ettiklerini, kendilerinin araştırarak, sorgulayarak aradıkları bilgiye erişmeleri, daha
çok zeka geliştirici oyunlardan hoşlandıkları (kod yazma oyunları, zeka küpü, satranç, vs.), hayal dünyalarının daha geniş ve
zengin olduğunu görebiliyoruz. “Yeni nesil” dediğimiz kitlenin özelliklerinden bahsederken şu iki tanımı da yapmak gerektiğini
düşünüyorum. Dijital yerli ve dijital göçmen kavramlarıdır. Bu kavramlar ilk defa Marc Prensky tarafından 2001’de açıklanır.
“Dijital yerli, iletişim teknolojisiyle oldukça küçük yaşlarda, hatta anne karnındayken, tanışmış kişilerdir” (Yeni İletişim
Teknolojileri, 2017, s. 9). Dijital yerlilerin genel özellikleri:
•
İletişim teknolojileri ile çok erken yaşlarda tanışırlar.
•
Internet ve elektronik ortamı üst düzeyde kullanırlar.
•
Sosyal ağlar hayatlarının merkezindedir.
•
Genelde sorunlarını en kısa yoldan çözmeye çalışırlar.
•
Aynı anda birden çok işe odaklanabilirler.
•
Kitap gibi metinsel kaynaklardan ziyade daha çok video, animasyon, oyun vs. görsel interaktif kaynaklardan öğrenmeyi
tercih ederler.
•
Yüz yüze iletişimleri zayıftır. Daha çok çevrimiçi iletişim ortamlarıyla bağlantı kurarlar.
•
Teknolojinin son ürünlerinin sıkı takipçileri ve kullanıcılarıdır diyebiliriz.
Önceki bölümlerimizde bahsettiğimiz yeni nesil çocukları dijital yerliler grubunda tanımlayabiliriz. Dijital yerlinin aksine dijital
göçmenler, “Analog dünyada doğmuş, dijital kültür ile sonradan karşılaşmış ve ona ayak uydurmaya çalışan nesil (Yeni İletişim
Teknolojileri, 2017, s. 10) olarak tanımlanır. Dijital göçmenlerin özellikleri kısaca şu şekilde özetlenirse:
•
Teknoloji, Internet ve web ortamlarıyla sonradan tanışırlar.
•
Teknolojik gelişmelere uyum sağlamada güçlük çekebilirler ya da uyum sağlamaları zaman alabilir.
•
Teknoloji okuryazarlığı düşüktür.
•
Aynı anda birden çok iş yapmaktan ziyade tek bir işe detaylıca odaklanarak çalışırlar.
•
Metinsel kaynakları okumayı daha çok tercih ederler.
•
Aradıkları bilgiyi öncelikle fiziksel ortamlarda genelde basılı kaynaklarda arama davranışı sergilerler.
•
Teknolojiyi eğlence ve iletişim amaçlı kullanırlar. Yaşamlarının vazgeçilmez öğesi olarak görmezler.
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Kütüphaneler de faaliyetlerini daha çok elektronik ortama aktararak kullanıcılarına ulaşmayı sağlayacak politikalar ve
hizmetler geliştirirler. Çocuk kütüphaneleri de çocuklar için hizmete sundukları yayınları ve faaliyetlerini web sitelerinde
tasarlayarak yeni dijital interaktif ortamlardan hizmetlerini vermeyi amaçlamışlardır. Dünyada bu tür gelişmeler daha hızlı
yaşanırken ülkemizde çocuk kütüphanelerinin tarihsel süreci göz önüne alındığında günümüzde “bir kütüphane görevlisi ve
kitap yığını” şeklinde algılanan çocuk kütüphaneleri gerek materyal, gerekse uygulanan kütüphane programları bakımından
günden güne gelişmektedir. Klasik kütüphane hizmetleri anlayışının dışına çıkılarak kitap okuma saatleri dışında yabancı dil
çalışmaları, konserler, konferanslar, münazaralar, özel günlere özgü eğlenceler, organizasyonlar, sinema, sanat etkinlikleri ile
kütüphaneye gelmeyi teşvik edilmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilmeye çalışılıyor. (Göktürk, 2010, s.552)
2.Yaş Gruplarının Bilgi İhtiyaçları Nelerdir?
Çocukluk dönemini ilk çocukluk (0-5 yaş) ve son çocukluk (6-14 yaş) şeklinde önceki başlıkta ayırmıştık. İlk çocukluk
dönemi (0-5 yaş) grubu bebekler ve küçük çocuklarda merak, keşfetme ön planda olduğu için onların bu ihtiyaçlarına cevap
verilmelidir. Keşfetme, algılama, temel okur-yazarlık becerileri edinebilecekleri materyaller verilmelidir. İlk çocukluk döneminde
konuşma, dinleme, okuma becerileri kazanabilmesi için küçük gruplar halinde kütüphane içerisinde drama etkinlikleri, müzik
ve oyun alanları, bilim-fen atölyeleri, kültürel kulüpler ebeveynlerle birlikte katılabilecekleri organizasyonlar düzenlenebilir.
Özellikle bu dönemde konuşma becerilerinin gelişmesinde yardımcı olan tekerleme, ninni, şarkı, görsel (üç boyutlu, sesli,
canlanan kitaplar) materyaller önem arz eder. Örneğin; Kanada’da yer alan Hamilton Halk Kütüphanesi çocukların küçük
yaşlarda okuma alışkanlığı kazanması ve ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi adına haftalık programlarına “Bebekler İçin Öykü
Zamanı (Story Time for Babies)” etkinliğini düzenlemektedir. Başka bir örnek verecek olursak Almanya’da bulunan Duisburg
Şehir Kütüphanesi’nde İkea tarzı küçük küçük evler şeklinde kütüphane içerisinde materyaller, yaş gruplarının özelliklerine
göre düzenlenmiştir. Yaş gruplarına göre kütüphane içerisinde küçük adacık şeklinde oyun alanları hazırlanmıştır. Her yaş
grubun ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmıştır. 0-3 yaş grubu bebekler için 1 numaralı pembe renkli alan içerisinde
oyuncaklar koyulmuştur. Bebekler, ebeveynleri ile birlikte o alan içerisinde kütüphane içerisinde zaman geçirmektedir.
Son çocukluk dönemi dediğimiz 6-14 yaş grubu dikkatleri daha uzun, kelime bilgileri 0-3 yaş grubuna göre daha fazla olduğu
için iletişimleri daha anlaşılırdır. Hikaye, masal, şiir gibi yüksek sesle okuyabileceği materyalleri tercih ederler. Bu dönem
zihninde canlandırdığı dünya ile gerçek dünya arasındaki farkı tam anlayamadığı için insana ait özellikleri başka canlılarda da
olabileceğini düşünürler. Örneğin; hayvanların düşündüğünü, konuştuğunu hayal ederler. Fabl tarzı hayvanların canlandırıldığı
konulardaki kitaplar çok dikkatlerini çeker. Merak duyguları ön plandadır. Kendisine ve çevresine dair sorular sorarlar. Resimli
temel ansiklopediler, bilim dergileri gibi materyaller ile bilme ihtiyacı giderilebilir. Yine bu dönemde bir gruba dahil olma ihtiyacı
hissederler. Okul çevresinde bir gruba dahil olur. Yakın arkadaşlarını yakınlık-etkileşimlik durumuna göre belirler. Arkadaş
ortamında paylaşmayı öğrenir. Belli bir grubun maceralarını anlatan fantastik hikayeler, masallar dikkatlerini çekebilir.
3.Çocuk Kütüphanesinin Tanımı, Amaç ve Görevleri
“Çocuk Kütüphaneleri, çocukları yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri ile donatarak, onların topluma katılımlarını
ve katkıda bulunmalarını sağlayan kuruluşlardır.” (IFLA, 2011, s. 546). Halk kütüphaneleri Şanlıurfa Bölge Semineri’nde Prof.
Dr. Bülent Yılmaz sunumunda çocuk kütüphanelerini, halk kütüphanelerinin içerisinde bir birim olarak ya da bir bina olarak
da hizmet veren kütüphaneler olarak tanımlar. Halk kütüphanelerinde olması gereken en önemli bölümlerden bir tanesi de
çocuk bölümüdür. Ülkemiz halk kütüphanelerinin bünyesinde genel olarak birim/bölüm olarak bulunur. Bazı illerimizde sadece
çocuklar için kurulmuş olan kütüphanelerimizde mevcuttur. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı bağımsız bir
binada hizmet veren 54 Çocuk Kütüphanesi bulunmaktadır. Örneğin; Ankara Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi (ilk açılan çocuk
kütüphane), Selimiye Çocuk Kütüphanesi, Balıkesir Ece Amca Çocuk Kütüphanesi, İnegöl Çocuk Kütüphanesi, vb. benzer çocuk
kütüphaneleri vardır. Adından da anlaşılacağı üzere çocukların zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirebileceği, kendilerini
geliştirmelerine olanak tanıyarak farklı yaş gruplarına yönelik kaynakları bünyesinde bulunduran mekânlardır. Günümüzde
teknolojik gelişmelerin sağlamış olduğu imkânlara baktığımızda farklı kanallar aracılığıyla ihtiyaç duyulan bilgiye mekân ve
zaman sınırı tanımadan erişmenin mümkün olduğunu görebiliyoruz.
Bilgi kanallarının ve ortamlarının çeşitliliği bilginin her tür formatından yararlanma fırsatı sunarken aynı zamanda bilgi fazlalığına
yol açarak gereksiz bilgi yüklemesine de neden oluyor. Bu da bilginin yönetimini zorlaştırıyor. Alvin Toffler’ın “Geleceğin cahili
okuma yazma bilmeyen değil de, bilgiye nasıl erişileceğini bilmeyendir” sözü yaşadığımız çağın temel problemi olan güvenilir
bilgiye erişmenin zorluğunu açıklıyor. İşte bu devrede kütüphanelerin bilgiye erişim ve okuryazarlık becerilerini kazandırmada
rolünün önemini daha iyi anlayabiliyoruz. Karl Popper “Dünya uygarlığı bir savaşla yok olup, geriye kütüphanelerde saklanan
nesnel bilgi içeriği kalırsa, uygarlığı yeniden kurmak mümkündür. Hâlbuki bu nesnel bilgi içeriği, yani kütüphaneler yok olup,
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yalnızca öznelerin öğrenme yeteneği kalsa, çağdaş uygarlığı yeniden inşa etmek hemen hemen imkânsızdır” sözünden
kütüphanelerin bizlere doğru, güvenilir bilgiye erişme yolunu gösteren rehberler olarak tanımlayabiliriz. Özellikle çağımızın
çocuklarını düşündüğümüzde teknolojik anlamda her türlü imkâna sahip olduklarından gerekli-gereksiz birçok bilgiye maruz
kalıyorlar. Bu anlamda çocuk kütüphaneleri, bilgi patlamasının yaşandığı bir çağda çocuklara okuryazarlık ve bilgiye erişim
becerileri kazandırarak toplumsal gelişmelere ayak uydurabilen bireyler olmalarında yardımcı olurlar.
Çocuk Kütüphanesi kullanıcılarını şu şekilde sınıflayabiliriz:
•
Okul öncesi çocuklar (0-4 yaş arası)
•
Okul çocukları (5-12 yaş arası) (12-16)
•
Çocukların anne-babaları ve diğer aile üyeleri
•
Öğretmenler
•
Bakıcılar olarak ele alabiliriz (Halk kütüphaneleri Şanlıurfa bölge semineri, 2011).
IFLA, çocuk kütüphanelerinin amaçlarını şu şekilde belirtir: “Çocuk Kütüphaneleri, tek tek ya da gruplar halinde gelen bebekler,
küçük çocuklar, okul öncesi dönemdeki çocuklar, ebeveynler ile diğer aile üyeleri, bakıcılar ve
çocuk/medya/kitap alanlarında çalışan diğer yetişkinlere hizmet vermeyi hedeflemektedir. Bu hedefleri gerçekleştirirken sözü
geçen kitleye, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde de ifade edildiği gibi yaş, ırk, cinsiyet, din, dil, kültür, beceri
ve yetenek ayırımı yapmaksızın, tüm potansiyellerinin gelişimi için bilgi, materyal ve programları eşit koşullar altında sunma
sorumluluğunu da üzerine almaktadır. Bu nedenle her çocuğun hakkı olan bilgi, işlevsel/görsel/dijital ve medya okuryazarlığı,
kültürel gelişim, okuma gelişimi, yaşam boyu öğrenme olanakları sunmak, boş zamanlar için yaratıcı programlara erişimi
kolaylaştırmak, çocukların açık erişimli kaynaklara ve ortamlara erişimini sağlamak, çocuklar/ebeveynler/bakıcılar için
etkinlikler sunmak, çocukları güçlendirmek, özgürlüklerini ve güvenliklerini savunmak, çocukları kendine güvenen ve yeterli
bireyler olmaya teşvik etmek, barışçıl bir dünya için çabalamak gibi önemli amaçları bulunmaktadır” (IFLA, 2011, s.547548). Çocuk kütüphanelerinin işlevlerini birkaç maddeyle sıralamak mümkündür:
•
Atalarımızın “Ağaç yaş iken eğilir” sözünden yola çıkarak insanların ilerleyen yaşlarda kazandığı alışkanlıkların
temeline baktığımızda çocuk iken kazandıklarını vurguluyor. Bireylerin yaşam boyu öğrenme sürecinde kütüphane kullanma
alışkanlığının edinmesinde çocuk kütüphaneleri bu adımın ilk temelini oluşturan kurumlardır.
•
Çocukları kitapların dünyasına girerek kitapla bütünleşmesine ortam sağlayan yerlerdir.
•
En önemlisi de okuma alışkanlığı kazandırır. Bu da çocuğun hem hayal dünyasını zenginleştirmesine yardımcı olur hem
de ileride seçeceği mesleki kariyerini belirleyebilmesinde olumlu yönde etkileyen en önemli özelliğidir.
•
Çocukların kişilik gelişimlerine yardımcı olur.
•
Konuşma ve dil becerilerinin gelişmesini destekler.
•
Aradıkları bilgileri, bilgi kaynaklarından doğru bir şekilde arayabilme alışkanlığı edinerek bilgi erişim becerilerini
geliştirir.
•
Çocuk kitaplarının içerik ve nitelik özellikleri dikkate alındığında maliyetinin biraz daha yetişkin kitaplarına göre pahalı
olduğu gerçeğini göz önüne aldığımızda her çocuk aynı maddi olanaklara sahip olmadığından çocuk kütüphaneleri fırsat
eşitsizliğini en aza indirerek hizmetlerden yararlanmasını sağlar.
“ IFLA için nitelikli bir çocuk kütüphanesi ve bu kütüphanede yapılan etkinlikler sadece kitaplarla ilgili yapılacak faaliyetlerle
sınırlı kalmamalı, geniş bir bakış açısından bakılarak oluşturulacak çok yönlü bir temelden yola çıkmalıdır. Yani çocukta olumlu
kişilik oluşturma ve geliştirmeye katkı sağlamak, onların konuşma gelişimleri ve dil becerilerini geliştirmelerini desteklemek,
çocuklara bilgiye erişim becerisi kazandırmak, okumanın zevk ve gücünü keşfetmelerini sağlamak, şu anda ve gelecek yıllarda
iyi birer kütüphane kullanıcısı olmalarını sağlamak gibi hedefleri gerçekleştirmelidir. Bu doğrultuda çocukların bilgi, kültür ve
eğlenme gereksinimlerini; çeşitli materyalleri ödünç vererek, bilgi ve danışma hizmeti sunarak materyal seçimi ve kütüphane
hizmetlerinin geliştirilmesi sürecine çocukları da katarak, kütüphane kullanımı ve bilgi okuryazarlığı eğitimi vererek, okuma
teşviki için güdüleyici etkinlikler yaparak, yaratıcı programlarla öykü okuma hizmeti sunarak, ebeveynlere ve bakıcılara eğitim
vererek, okul öncesi öğretmenlere, öğretmenlere ve kütüphanecilere danışma hizmeti sunarak ve eğitim vererek, kurum ve
kuruluşları destekleyerek ve işbirliği yaparak karşılamak sorumluluğundaki hizmetler arasındadır” (IFLA, 2011, s. 546-550).
Çocuklar, bir ülkenin geleceğidir. Onların eğitim ve kültürel anlamda gelişmesine sunulan her hizmet yarınlarımıza yapılan
yatırım demektir. Verilen hizmetlerin özüne baktığımızda hepsinin buluştuğu ortak bir amacı vardır. Öncelikle yarınlarımız olan
çocukların kendilerine ve sonra ülkesini, milletini seven, gelişmesi için verilen görevi etik ilkeler çerçevesinde yerine getiren bir
birey olmalarında en büyük payı olan okumayı sevmelerini sağlamaktır. Çocuklarımıza okuma ve kütüphane kullanma alışkanlığı
kazandırmak istiyorsak çocuk kütüphanelerinin onların hayal dünyasını yansıtacak, eğlenerek öğrenebileceği, sağlıklı iletişim
kurabileceği sosyal mekanlar olacak şekilde tasarlayıp kullanmalarına yönelik teşvik edici politikalar ve etkinlikler üretilmelidir.
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Çocuk kütüphanelerimiz de belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılan etkinlikler şunlardır:
* Kitap tanıtımı * Ebeveyn ve öğretmen toplantıları * Yaz okuma programları * Okul saatlerinde sınıf ziyaretleri *Kütüphane
Oryantasyon Programları *Öykü Saatleri * Kukla Gösterimi * Drama etkinlikleri * Şiir Etkinlikleri
*Bilgi yarışmaları *
Konuşmacılar ve Sanatçılar * Kitap Tartışma Grupları * Elişi Etkinlikleri * Eğitici Oyunlar *Okuma programları *Temel Robotik
ve Kodlama Eğitimleri *Dünya Dillerinden Masallar *Origami Çalışmaları *Temel Sağlık Eğitimleri *Trafik Eğitimi *Keçe Sanatı
4.İletişim Nedir?
İletişim; kişiler arasında, duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi, duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin, akla gelebilecek her
türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılmasıdır. Doğan Cüceloğlu’nun da dediği gibi iletişim, “iki birim arasında
birbiriyle ilişkili mesaj alışverişidir.” İletişim konusunda farklı birçok tanım yer almaktadır. İletişimi iletişim yapan bazı unsurları
vardır. Bunlar olmazsa iletişim oluşmaz, eksik kalır. Bu unsurlar:
•
Kaynak/Gönderici
•
Alıcı
•
Kanal
•
Mesaj
•
Geribildirim şeklindedir. İletişim bu unsurlar çerçevesinde gelişir.
İletişimin farklı birçok tanımı yapıldığı gibi türlerinde de çeşitli bakış açıları vardır. Genel olarak biz iletişimi dört grupta
ele alıyoruz. Bunlar:
*Yazılı İletişim *Sözlü İletişim *Sözsüz İletişim *Elektronik İletişimdir.
Kütüphane ortamında değerlendirecek olursak sözlü ve sözsüz iletişim türlerinin etkili olduğu görülmektedir. Sözlü iletişim
anlaşıldığı üzere yüz yüze ya da telefon aracılığıyla kurulan iletişimdir. Sözsüz iletişim kısacası beden dilinin oluşturduğu
iletişimdir. Yapılan araştırmalara bakıldığında sözsüz iletişimin yani beden dilinin, sözlü iletişimden daha etkili olduğu ve
iletişimin sürecini etkilediğini göstermektedir. Özellikle kişilerarası iletişimin başarılı olmasında en büyük pay sözsüz iletişime
aittir. Sözsüz iletişim bir nevi sözlü iletişimi destekler. “İyi bir dinleyici, iletişim kurduğu kişinin yalnızca söylediklerini değil;
yüzü, eli, kolu ve bedeniyle yaptıklarını da ‘duyar’, çünkü (…) yüz ifadeleri, el kol harketleri, bedenin konumları ve sesin
yükselip alçalmasıyla gönderilen sözsüz mesajlar, iletişimde kullanılan mesajların dahabüyük bir bölümünü kapsar” (Cüceloğlu,
1997, s.33).
Kütüphaneci-kullanıcıları arasında çeşitli sebeplerden kaynaklı yaşanan iletişim kazaları olabilmektedir.
•
Kütüphane ve hizmetler konusunda bilgi yetersizliği
•
Kullanıcıların kütüphane personeline ve kullanımına ilişkin duyduğu tereddütler
•
Personelin kullanıcılarla iletişim sırasında mesleki jargon kullanması
•
Personelin kullanıcılara ilişkin yanlış varsayımları
•
Kullanıcılardan gelen olumsuz davranışlara tepkili davranmak
•
Özel gruplara verilecek hizmetlere gereken önemin verilmemesi
•
Kütüphane personelinin iletişim bilgi ve becerileri konusundaki yetersizlikleri şeklinde sıralamak mümkündür (Yılmaz,
2018, s. 87-99).
5.Çocuklarla İletişim
Bir kütüphaneyi oluşturan en önemli unsurların başında personel gelmektedir. Personel; diğer unsurları kullanan,
hizmetleri sunan faktördür. Çocuk kütüphanelerinde/birimlerinde çalışan personelin tutumları çocukların kütüphaneye karşı
davranışlarını belirleyici rol oynar. Örneğin; çocuklara sert davranmak ya da kurallara uyulması gerektiği konusunda uygun
şekilde uyarmamak çocuklar için olumsuz durum teşkil edebilir. Personelin belli bir akademik eğitiminin yanısıra çocuk bölümü
üzerine de uzmanlaşması beklenir.
Çocuk kütüphanelerinde/birimlerinde çalışan personelin öncelikle çocukları sevmesi, sabırlı olması ve iletişimde onların
düzeyine inebilecek bir yaklaşımı olmalıdır. Onların gözüyle bakabilmeli ve davranışlarını ona göre anlamaya çalışmalıdır.
Kısacası çocuklara hizmet eden personelin şu özellikte olması gerekir:
•
“Hevesli,
•
Güçlü iletişim, kişilerarası/takım çalışması ve sorun çözme becerilerine sahip,
•
İşbirliği yeteneğine sahip,
•
Girişimci, esnek ve değişime açık,
•
Kullanıcı gereksinimleri analizi, plan, yönetim değerlendirmesi yapmak ve programlama yeteneğine sahip,
•
Yeni beceriler öğrenme ve mesleki gelişme için heyecanlı.
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Ayrıca;
•
•
•
•

Çocuk psikolojisi ve gelişimi,
Okuma gelişimi kuramları ve teşviki,
Sanatsal ve kültürel olanaklar,
Çocuk edebiyatı ve ilgili medya konularında da bilgi ve bilinç sahibi olmalıdırlar” (IFLA, 2003, s.15).

6.Çocukların Bilgi İhtiyacını Tatmin Eden Personelin Özellikleri
Doç. Dr. Erol Yılmaz’ın “Kullanıcı, kütüphanenin kalbidir.” sözünden yola çıkarak çocuk kütüphaneleri kapsamında ele
alacak olursak “Çocuklar, ülkenin yarınlarıdır” diyerekten çocuk kütüphanelerinde çalışan personelin belli kriterlere sahip
olmasını vurgulamaktadır. Türü ne olursa olsun her kütüphane personelinin taşıması gereken belli özellikler varsa da özellikle
de çocuk kütüphanelerinde çalışan personellerin belirli mesleki beceri-yeterlilikleri, iletişim becerileri ve karakteristik özellikler
taşıması gerekir. Kütüphanecilerde olması gereken ya da olması gerektiği düşünülen bazı özellikleri şöyle sıralayabiliriz.
Personelin:
•
Çocuk gelişimi ve çocuk psikolojisi alanlarında bilgi sahibi olması gerekir. (Gerekirse bu alanlarda belli bir özel eğitim
sürecinden geçirilmeliler.)
•
Çocuklarla iletişimi iyi kurabilmelidir. (Halkla ilişkilerin bir parçası)
•
En önemlisi de güler yüzlü, sabırlı, hoşgörülü olmalıdır. (Birçok kişiye sorduğumuzda neden kütüphanelere
gelmiyorsunuz dediğimizde çoğunun çocukken kütüphane personelinin tavır ve yaklaşımlarından dolayı gelmediklerini ifade
ediyorlar)
Kütüphanelerin gitgide yaklaşım tarzları ve bunlara bağlı olarak hizmetlerinde değişiklik göstermektedir. Önceleri daha
çok sistem odaklı bir anlayış hâkim iken şimdi kullanıcı odaklı anlayışlar ön plandadır.
Kütüphaneciler, bilgi merkezleri ile bilgi merkezinin kullanıcıları arasında köprü görevi görürler. Dolayısıyla en başta
iletişim becerilerinin iyi olması önemlidir. Kütüphanede çalışanların farklı alanlarda kendilerini uzmanlık derecese de olmasa
bile iletişime yönelik (sunum, semineri toplantı, vb.) faaliyetleri gerçekleştirebilme becerisine sahip olmalıdır. Mesleğe ilişkin
yenilikleri takip edebilmeli, teknolojiye adapte olabilen ve bunu hizmet ettiği bireylere başarılı bir şekilde aktarabilen meslek
çalışanları olarak toplumda yerini almalılar.
7.Çocuk Kütüphanesinde Çalışan Personelin Hangi Alanlarda Bilgisinin Olması Gerekir?
Halk kütüphanelerinin var olma sebepleri olan kullanıcılara hizmetlerini ulaştırabilmesi için halkla ilişkiler alanının yöntemlerini
kullanabilmesi gerekir. Halkla ilişkilerin yeterli düzeyde önemsenmemesi durumunda ne kullanıcının kütüphane hizmetlerinin
farkına varıp istenilen düzeyde verimli faydalanması ne de kütüphanenin kendisini, hizmetlerini yeterince pazarlaması mümkün
olur. Öncelikle Halkla İlişkiler kavramının anlaşılması gerektiği kanaatindeyiz. Günümüzde halk kütüphanelerinde çalışan
personelin bu konuda bilgisinin olmadığı belli bir akademik eğitim almadığı aşikârdır. Halkla İlişkilerin tanımını yapacak olursak;
“Bir kurumun hizmet verdiği hedef kitleye ulaşarak onlara en iyi hizmeti vermesi ve bu arada kurumun da gelişerek toplumda
iyi bir yere sahip olması konusunda vazgeçilmez bir yönetim fonksiyonudur” (Yılmaz, 2018, s.137). Günümüzde Internet,
web sitesi, sosyal ağlar, dergiler, broşürler, bültenler, filmler, afişler, spotlar, billboard, gazeteler, radyo, televizyon en önemli
halkla ilişkiler araçlarıdır. Bunlar aracılığıyla kişi/kurum/kuruluşlar hizmetlerni tanıtarak geniş kitlelere pazarlama imkanı
bulmaktadır. Özellikle bu alanda uzman kişiler aracılığıyla personele yönelik hizmet içi eğitimlerin, seminerlerin, toplantıların,
faaliyetlerin düzenlenmesi hem kütüphaneler hem hizmet verilen kullanıcılar hem de personelin mesleğe olan bakış açısı
açısından bir ilerleme kaydetmesini sağlayacaktır.
Çocuk kütüphanelerinde çalışan personelin çocuklara yönelik eğitim ve iletişim alanında da bilgisinin olması gerekiyor.
Özellikle bu kapsamda pedagojik ve çocuk gelişimi eğitimleri önem arz etmektedir. Çocuk kütüphanesinde çalışan personelin
özellikle çocuğun doğumundan başlayıp okul öncesi belli becerilerin edinebilmesinde gerekli olan bilgiyi planlayarak çocukları,
aileleri, öğretmenleri ve bakıcıları bu konuda yönlendirebilmelidir.
Personelin dezavantajlı gruplardan olan engelli kullanıcılara yönelik verilecek hizmet anlayışları konusunda belli eğitimi
alabilmesi gerekmektedir. Örneğin; işitme engelli kullanıcılar için işaret dilini bilmesi gibi.
Kütüphane personelinin gönüllülerle de bağlantıda olması kütüphane ortamında yapılacak etkinliklerin zenginleştirilmesi adına
önemlidir. Yaptığımız anket çalışmamızda da elde ettiğimiz verilere göre çalışan personelin, çocuklara yönelik hizmetlerde belli
eğitimleri almayı talep ettiklerini görmekteyiz.
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8.Hizmetiçi Eğitim Tanımı
Hizmet İçi Eğitim Nedir?
“Hizmet içi eğitim, kişiyi işi ile kesin hukuki ilişkisinin kurulduğu tarihten, işten ayrıldığı tarihe kadar geçen süre içinde,
işin gerektirdiği performans düzeyine ulaşması için gereken bilgi ve beceri ve davranışların sistemli bir şekilde öğretilmesi
sürecidir” (Can, Kavuncubaşı ve Yıldırım, 2016). Başka bir tanıma göre ise hizmet içi eğitim, “kamu görevlilerinin hizmete
yatkınlığını sağlamak, verimliliklerini artırmak ve gelecekteki görev ve sorumlulukları için yetiştirme amacıyla kurum içinde
ya da kurum dışında, iş başında ya da iş dışında başvurulan eğitim etkinlikleridir”.( Tutum, s.120, 1979) Yapılan tanımlar
çerçevesinde, hizmetiçi eğitim, çalışanlara işleri ile ilgili beceriler kazandırmak amacıyla gerekli bilgilerin verilmesidir. Verilen
hizmetiçi eğitimler sonucunda da personeller gözle görülür bir davranış değişikliği amaçlanır. Yani çalışanın hizmet içi eğitimden
olumlu şekilde etkilenmesi beklenir.
Amaçları
• Çalışanların motive edilmesini sağlamak.
• Çalışanların güven duygusunun geliştirmek.
• Çalışanların bilgi ve yeteneklerini artırarak, yükselme imkânlarını sağlamak.
• Personele fikir ve bilgi alışverişinin önemini benimseterek kurum içinde ve dışında daha etkili bir koordinasyon ve işbirliğini
sağlamak.
• Örgüt yapısını, dış çevreden gelen değişmelere karşı esnek hale getirilmesini sağlamak.
• Örgüte dinamizm ve saygınlık kazandırmak.
•Eğitimin kazandıracağı maddi ve manevi faydaların neler olduğunu bütün personele duyurarak personelin moralini yükseltmek
ve kuruma olan bağlığını artırmak. (Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10 - 12 Şubat 2010
Muğla Üniversitesi 69 )
• Bilim, teknoloji, ekonomi ve iş hayatında meydana gelen gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlamak, iş yöntem ve tekniklerini
geliştirmek.
• Yönetim sorumlularına, eğitim görenlerin kabiliyetleri hakkında bilgi vermek ve gördükleri eğitim neticesinde bu görevlilerden
en iyi şekilde istifade edilmesini sağlamak.( Tutum, s.120, 1979 )
7. Bulgular ve değerlendirmeler
Anketimize katılan personelin %58,5’i kadın, %41,5’i erkektir. Çalışan personelin, %63,4’ü kütüphaneci olup, %36,6’sı
diğer unvanlarda çalışan personeldir. Bu personellerin %12,2 ‘si yüksek lisans, %70,7’si lisans, %17,1’i lise mezunu olduğu
görülmektedir. Ankete katılan kütüphanecilerin mezun oldukları üniversiteler arasında üç üniversite daha ağırlıkta olduğu
görülmektedir. Bunların başında %26,9’u Ankara, %23,1’i Hacettepe ve İstanbul Üniversitelerinin Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümleri gelmektedir.
Tablo 1: Personelin çocuk kütüphanelerinde çalışma süreleri
Meslekte Geçirilen Yıl Sayısı
Sayı
1-5 Yıl
23
6-15 Yıl
14
16-25 Yıl
2
26 Yıl ve üzeri
2
TOPLAM
41

Yüzde %
56,1
34,1
4,9
4,9
100

Tablo 1’de çalışma yıllarına bakacak olursak personelin çoğunluğunun çocuk kütüphaneleri/bölümlerinde çalıştıkları süre
%56,1’lik kısmı 1 ila 5 yıl, %34,1’i 6 ila 15 yıl, %4,9’u 16-25 yıl %4,9’u 26 yıl ve üzeri görev yapmakta olup; çoğunluğun
çocuk kütüphanelerinde ve/veya çocuk bölümlerinde çalışma sürelerinin kısa olduğu görülmektedir.
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Tablo 2: Üniversitede almış olunan eğitimin çocuk kütüphanelerinde yeterlilik derecesi
Üniversitede Alınan Eğitimin Yeterliliği Sayı

Yüzde %

Tamamen yeterli oldu

2

6,9

Büyük ölçüde yeterli oldu

19

65,5

Çoğu zaman yeterli olmadı

6

20,7

Hiç yeterli olmadı

2

6,9

TOPLAM

29

100

Ankete katılan sadece kütüphaneci kadrosundaki personelin üniversitede almış oldukları eğitimin, çocuk kütüphaneleri/çocuk
bölümlerinde işe başladıklarında ne kadar yeterli olduklarını sorduğumuzda Tablo 2’de de görüldüğü gibi %65,5’i büyük
ölçüde yeterli olduğunu söylerken; %20,7’si ise çoğu zaman yeterli olmadığını ifade etmektedir. Yeterli ve hiç yeterli olmadı
seçenekleri ise eşit dağılımla %6,9’luk orana sahiptir.
Tablo 3: Mezun olduğunuz alanda pedagojik eğitim aldınız mı?
Pedagojik eğitim aldınız mı?
Sayı
Evet
5
Hayır
36
TOPLAM
41

Yüzde %
12,2
87,8
100

Çalışan personele mezun oldukları alanda pedagojik eğitimin alıp almadıkları sorulduğunda alınan cevaplarda %87,8’lik
çoğunluğun almadığı, %12,2’sinin ise bu eğitimi aldığını görmekteyiz. Bu eğitimin çocuk kütüphanelerinde/bölümlerinde
çalışan personelin ihtiyacının olup olmadığı konusunda %95,1’lik oranla ihtiyaç duyulduğu ifade edilirken, çok küçük bir yüzdelik
oranla (%4,9) gerekli olmadığı düşünülmektedir. %95,1’lik oranla Pedagojik eğitim almak isteyen personel çoğunluktadır.
Tablo 4: Bilgi teknolojisi ile birlikte çocuk kütüphanelerinin günümüzdeki rolleri
Çocuk kütüphanelerinin rolleri
Sayı
Yüzde %
değişecek mi?
Evet
33
80,5
Kısmen
8
19,5
8
0
0,0
TOPLAM
41
100
Ankete katılanların büyük çoğunluğu bilgi teknolojilerinin çocuk kütüphanelerinin mevcut rollerini değiştireceğini
düşünmektedir.
Tablo 5’deki verilere bakıldığında çocuk kütüphanelerindeki gelişmeleri hiç izleyemeyen 2 (%4,9) kişi olduğu görülmektedir.
Çoğunlukla izleyebiliyorum diyenlerin oranı %51,2 iken her zaman izleyebiliyorum diyenlerin oranı %7,3’di, nadiren
izleyebiliyorum diyenlerin oranı ise %36,6’dır. Bu da çalışan personelin büyük bir bölümünün çocuk kütüphaneleri ile ilgili
gelişmeleri takip edebildiğini göstermektedir.
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Tablo 5: Çocuk kütüphaneleri ile ilgili gelişmelerin ne kadar izlenebildiği
Mesleki Gelişmeleri İzleme Sıklığı
Sayı
Hiç izleyemiyorum
2
Nadiren izleyebiliyorum
15
Çoğunlukla izleyebiliyorum
21
Her zaman izleyebiliyorum
3
TOPLAM
41

Yüzde %
4,9
36,6
51,2
7,3
100

Çocuk kütüphaneleri ile ilgili gelişmeleri yeterince izleyemediğinizi düşünüyorsanız bunun nedeni ne olabilir diye sorduğumuzda
17 kişi işlerinin yoğunluğundan kaynaklı gelişmeleri takip edemediğinin söylerken, 16 kişi bağlı olunan Bakanlık veya ilgili diğer
kurumlar tarafından olanağın sağlanmadığı ifade etmektedir. Yöneticilerin engelleyici tavır takındıkları görülmezken (%0),
yöneticilerin bu konulara önem vermediğini düşünen 7 kişi, ekonomik yetersizlikten dolayı gelişmeleri takip edemediğini
söyleyen 4 kişi vardır. Genel anlamda bakıldığında iş yoğunluğu ön plana çıkmaktadır. Mesleki gelişmelerin takip edilebilmesinde
Bakanlık veya bağlı diğer birimlerin olanak sağlamadığı düşünülmektedir.
Çocuk kütüphanelerin ve/veya çocuk bölümlerinde çalışan personelin hangi konulardaki mesleki gelişmeleri ne kadar izleyip
izleyemediklerine yönelik aşağıda sunulan veriler Tablo 6’da gösterilmektedir.
Tablo 6’ya bakıldığında çalışan personelin Telif Hakları (%36,58),dijitalleştirme(%34,15), elektronik kaynaklar (%21,95)
ve halkla ilişkiler (%26,83) alanlarında yeterince mesleki gelişmeleri izleyemedikleri anlaşılmaktadır. Diğer yandan Okuyucu
hizmetleri %68,86, Teknik hizmetler %56,10 yüzdelik dilimle geleneksel kütüphane hizmetlerini alanlarında gelişmeleri
izleyebildikleri görülmektedir.
Tablo 6: Mesleki gelişmeleri izleme durumu
Mesleki Gelişmeleri İzleme Evet
Sıklığı
Sayı
%

Kısmen

Hayır

Sayı

%

Sayı

TOPLAM
%

Bilgi Okuryazarlığı

17

41,47

16

39,02

8

Sayı
%
19,51 41

Telif Hakları
Dijitalleştirme
Elektronik Kaynaklar
Web Hizmetleri
Çevrimiçi Kataloglar
Teknik Hizmetler
Okuyucu Hizmetleri
Yaşamboyu Öğrenme
Halkla İlişkiler ve Pazarlama

10
12
13
15
16
23
27
19
16

24,4
29,27
31,70
36,58
39,02
56,10
68,86
46,35
39,02

16
15
19
19
18
16
13
15
14

39,02
36,58
46,35
46,35
43,91
39,02
31,70
36,58
34,15

15
14
9
7
7
2
1
7
11

36,58
34,15
21,95
17,07
17,07
4,88
2,44
17,07
26,83

41
41
41
41
41
41
41
41
41

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Çocuk kütüphanelerinde ve/veya bölümlerinde çalışan personelin yenilikleri kütüphanelerinde uygulayabilme yeterliliklerine
bakıldığında;
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Tablo 7: Takip edilen yeniliklerin çalıştıkları kütüphanelerde uygulanabilirliği
Görüşler

Sayı

Yüzde %

Evet

10

24,4

Kısmen

26

63,4

Hayır

5

12,2

TOPLAM

41

100

Tablo 7’de görüldüğü üzere çalışan personelin büyük bir çoğunluğu izleyebildikleri yenilikleri kısmen (%63,4) kendi kütüphanelerinde uygulayabilmekte iken, çok az bir bölümü ise (%12,2) hiç uygulamaya geçirememektedir. Uygulamaya geçirenlerin sayısı ise %24,4’tür.
Tablo 8: Gereksinim duyulan bilgi ve becerilerin Bakanlık veya ilgili diğer birimlerce yeterli destek
durumları
Görüşler
Sayı
Yüzde %
Evet
7
17,1
Hayır
34
82,9
TOPLAM
41
100
“Çocuk kütüphaneleri ile ilgili yenilikleri çalışmakta olduğunuz kütüphanedeki uygulamalara aktarmada, size bilgi ve beceri
kazandırılmasına gereksinim duyuyor musunuz?” sorusuna %95,1’lik büyük çoğunlukla evet yanıtı verilmiştir. Tablo 8’de
personelin %82,9’luk çoğunlukla gereksinim duyduğu bilgi ve becerilerin bağlı oldukları Bakanlık veya ilgili diğer birimlerce
verilmediği görüşündedirler. Elde edilen veriler hizmet içi eğitime ihtiyaç duyulduğunu ifade etmektedir.
Anketimize katılan personelin tamamı %97,6’sı meslekle ilgili hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduklarını belirtmektedir. Bu veriler
aynı zamanda hipotezimizi destekleyici niteliktedir. Tablo 9’da personelin hizmet içi eğitime ihtiyaç duyma nedenleri detaylı
bir şekilde gösterilmektedir.
Tablo 9: Personelin hizmetiçi eğitime gereksinim duyma nedenleri
Nedenler
Evet Hayır
Sayı %
Mesleki gelişmeleri yeterince
15
36,6
izleyemediğim için.
Mesleki gelişmeleri kütüphanedeki
34
82,9
hizmetlere uyarlamada gereksinim
duyduğum bilgi ve becerileri
artırmak için.
Bağlı olduğum Bakanlığın veya
17
41,5
diğer ilgili birimlerin
hizmet içi eğitim konusundaki
destekleri yetersiz olduğu için.
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Sayı
26

Toplam
%
Sayı %
63,4 41 100

7

17,1 41

100

24

58,5 41

100
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Meslekte yükselebilmek için.
Genel kişisel gelişimim için.
İşimdeki başarımı, motivasyonumu
ve memnuniyetimi artırmak için.
Üniversitede aldığım eğitim
eksik ve yetersiz olduğu için.

9
26
36

22
63,4
87,8

32
15
5

78
41
36,6 41
12,2 41

100
100
100

99

22

32

78

100

41

Tablo 9’da görüldüğü gibi personelin mesleki konularda hizmet içi eğitime gereksinim duyma nedenleri açıkça görülmektedir.
Elde edilen verilere bakıldığında personelin en başta işindeki başarı, motivasyonunu ve memnuniyetini (%87,8) ile mesleki
gelişmeleri kütüphanedeki hizmetlere uyarlamada gereksinim duydukları bilgi ve becerileri (%82,9) artırmak için hizmet içi
eğitimlere gereksinim duyduğu belirtilmektedir. Personelin %63,4’ü genel kişisel gelişim için eğitimlere ihtiyaç duyduğunu,
kaliteli hizmet verebilmesi için personelin en başta kendisinin gelişimi ile mümkün olabileceğini düşündüğünü göstermektedir.
%22’lik kısmı eşit oranda meslekte yükselebilmek ve üniversitede alınan eğitimin eksik/yetersiz olması sebepleri ile hizmet
içi eğitimlerini tercih etmektedir. Buradan üniversitede alınan eğitimin eksik/yetersiz olması personel tarafından iş hayatında
ciddi anlamda eksiklik olarak görülmediği görüşündedirler. Bağlı olunan Bakanlığın veya diğer ilgili birimlerin hizmet içi eğitim
konusundaki desteklerinin yetersizliği (%41,5) ve mesleki gelişmeleri yeterince takip edilememesi (%36,6) hizmet içi
eğitimin gerekliliği konusunu vurgulayan diğer önemli nedenler arasında belirtilmektedir.
Tablo 10: Personelin Hizmet İçi Fırsatlarına Karşı Genel Tutumları
Hizmet içi eğitim fırsatlarına karşı personelin tutumu
Her hizmet içi eğitime katılmaya çalışırım.
İlgi çekici konularda hizmeti içi eğitimlere katılmaya çalışırım.
Hizmet içi eğitime yöneticimin zorlamasıyla katılırım.
Hizmet içi eğitime yasal zorunluluk varsa katılırım.
Hizmet içi eğitime katılmak istemem.
TOPLAM

Sayı
27
14
0
0
0
41

Yüzde %
65,9
34,1
0,0
0,0
0,0
100

Tablo 10’da personelin hizmet içi eğitim fırsatlarına karşı sergiledikleri tutumlar belirtilerek bunların içsel veya dışsal
faktörlerden mi kaynaklandığı tespit edilip bu ihtiyacın personelin kişisel tercihinden mi yoksa dışsal zorunluluktan mı
anlaşılmaya çalışılmıştır. Ankete katılan personelin büyük çoğunluğunun (%65,9) her hizmet içi eğitime katılmaya çalıştığı
ifade edilmektedir. Hizmet içi eğitime katılmak istemiyorum diyenler bulunmamaktadır. Eğitimlere katılımın yönetici baskısı
veya yasal zorunlulukla bir ilgisinin bulunmadığı ve dışsal faktörlerle ilgisi olmadığı açıkça görülmektedir. Bu veriler, personelin
kendini geliştirmek amacıyla hizmet içi eğitimlere katılmaya istekli olduğunu açıklamaktadır.
Tablo 11: Personelin katıldıkları hizmet içi eğitim sayıları
Hizmet içi eğitime katılma sayısı
Sayı
Hiç katılmadım.
11
Birkaç etkinliğe katıldım.
21
5-10 etkinliğe katıldım.
6
11 ve daha fazla etkinliğe katıldım.
3
TOPLAM
41

Yüzde %
26,8
51,2
14,6
7,3
100

Personelin çalıştıkları süre boyunca hizmet içi eğitime katılım oranının Tablo 11’de yetersiz olduğu görülmektedir. %51,2’lik
kısmı birkaç etkinliğe, %26,8’i ise hiç katılmamıştır. Çok az kısmı %7,3’ü 11 ve daha fazla etkinliğe katılım sağlamıştır.
Personele yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlerinin yeterli olmadığı ve bu eğitimlerin periyodik olarak planının hazırlanarak
personelde eğitim algısı oluşturacak şekilde düzenli katılabilmelerini teşvik edici politikalar düzenlemek gerekmektedir.
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Eğitimlere katılan personelin, kazandığı yeni bilgi ve becerileri uygulamada kullanıp kullanamadıklarına ilişkin görüşler Tablo
12’de yer almaktadır.
Tablo 12: Hizmet içi eğitimlerde kazanılan yeni bilgi-becerilerin uygulamaya geçirilip geçirilemediği
Görüşler
Sayı
Yüzde %
Evet
10
24,4
Kısmen
23
56,1
Hayır
8
19,5
TOPLAM
41
100
Tablodan da görüldüğü gibi eğitime katılan personelin büyük çoğunluğunun %56,1 kısmen ya da %24,4 oranında evet
diyerek düzenlenen eğitimleri yararlı buldukları ve eğitimlerin gerekli oldukları fikrindedir. Edindikleri yeni bilgi ve becerileri
uygulamada kullanabildiklerini belirtmektedirler.
Personelin hizmet içi eğitimlerinden beklentilerinin ne ölçüde karşılanıp/karşılanmadığı Tablo 13’te belirlenmesi ilerde
düzenlenecek hizmet içi program içeriklerinin oluşturulmasında fikir verebilmesi açısından önem arz etmektedir. Elde edinilen
verilere göre personelin %53,7’si düzenlenen eğitimlerin beklentilerini büyük ölçüde karşıladığı görüşündeler. %26,8’i
ise çok az karşıladığını belirtmektedir. Bu veriler bir anlamda eğitimlerin yeterlilik düzeyini göstermektedir. Düzenlenecek
hizmet içi eğitimlerin gerek program içeriği gerekse eğitimi gerçekleştirecek kişilerin yetkinliği konusunda eğitime katılacak
personelin görüşleri alınarak hazırlanabileceği sonucunu çıkarabiliriz.
Tablo 13: Hizmet içi eğitimlerin beklentileri karşılama durumu
Görüşler
Sayı
Tamamen karşıladı.
0
Büyük ölçüde karşıladı.
22
Çok az karşıladı.
11
Hiç karşılamadı.
8
TOPLAM
41

Yüzde %
0,0
53,7
26,8
19,5
100

Tablo 14’te personelin çocuk kütüphaneleri/çocuk bölümleri ile ilgili gelişmeler konusunda gereksinim duydukları bilgi ve
beceri kazandıracak hizmet içi eğitim etkinliklerine yurt içi ya da yurt dışında düzenlenmesine göre ne kadar katılmayı
isteyecekleri sorulmuştur. Yurtiçinde yapılacak eğitime tamamının katılmak istediği, yurtdışında olana ise büyük çoğunluğunun
istediği fakat küçük bir bölümünün istemediği gözlemlenmiştir. Nedeninin personelin yabancı dil konusunda kendisini yetersiz
görmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Tablo 14: Hizmet içi eğitimin yurt içi/yurt dışında yapılmasına ilişkin personelin katılma talebi
Bilgi ve beceri gereksinimi ve
Evet
Hayır
TOPLAM
karşılanması
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Yurt içinde hizmet içi eğitim
41
100 0
0,0
41
100
Yurt dışında hizmet içi eğitim
39
98
2
2
41
100
Çocuk kütüphanesinde/çocuk bölümlerinde çalışan personele hizmet içi eğitimlerine katılmama sebepleri sorulmuştur.
Personelin katılmama nedenleri olarak verdiği cevaplar detaylı bir şekilde Tablo 15’te yer almaktadır.Personel en çok
(%41,5) eğitimi verenleri yeterli bulmadıkları için katılmayı istemediklerini belirtmektedir. Buradan hizmet içi eğitimi
verecek eğiticilerin belli bilgi ve beceri donanımlarına uygun olup olmadıklarına eğitim öncesi süreçte ilgili kişilerce iyi karar
verilip seçilmesi gerektiği sonucuna varılabilir. Konunun ilgi çekici olmaması ve mesleki anlamda yararlı bulunmaması da
personel için (%36,6) en çok belirtilen sebeplerden biridir. Düzenlenecek hizmet içi eğitim programlarının içeriği hakkında
önceden personelin çeşitli yollarla fikri sorularak (anket, vs.) hazırlanması hem personele katkısı hem de eğitimlerin yapılış
amaçlarının gerçekleştirilmesi anlamında katkısı olacağı aşikardır. Ulaşım sorunu, yeterince zamanın olmaması ve yöneticilerin
engelleyici tavır takınması eşit oranlarda (%29,3) diğer sebepler arasında gösterilmektedir. Görevde yükselmeye bir
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katkısının olmayacağı (%2,4) ve hizmetlerde fazla bir şey değiştiremeyeceğini düşünme (%12,2) en düşük sebepler olarak
belirtilmektedir. Buradan personelin hizmet içi eğitimlere katılmaya istekli olup, eğitimlere katılımda hiçbir kişisel beklenti
içerisine girmediğini göstermektedir.
Tablo 15: Personelin hizmet içi eğitime katılmama nedenleri
Nedenler
Evet
Sayı
%
Konu ilgi çekici değilse ve
15
36,6
konuyu yararlı bulmuyorsam
katılmayı istemem.
Eğitimi verenleri yeterli
17
41,5
bulmuyorsam katılmayı
istemem.
Eğitim için ücret ödemem ve
11
26,8
harcama yapmam gerekiyorsa
katılmayı istemem..
Ulaşım sorunu varsa
12
29,3
katılmayı istemem.
Yeterince zamanım
12
29,3
yoksa katılmayı istemem.
Görevde yükselmeme bir yararı
1
2,4
olmayacaksa katılmayı istemem.
Yöneticim engelleyici bir tutum
12
29,3
takınırsa katılmayı istemem.
Çocuk kütüphanesi hizmetlerinde
5
12,2
fazla bir şeyi değiştiremeyeceğimi
düşünüyorsam katılmayı istemem.

Hayır
Sayı
26

%
63,4

TOPLAM
Sayı
41

%
100

24

58,5

41

100

30

73,2

41

100

29

70,7

41

100

29

70,7

41

100

40

97,6

41

100

29

70,7

41

100

36

87,8

41

100

Personele göre hizmet içi eğitimin yararlarını Tablo 16’da bireysel ve kurumsal olarak iki şekilde ele alarak değerlendirebiliriz.
Verilen cevaplara baktığımızda çok yüksek oranlarda personelin hizmet içi eğitimlerinin bireysel katkı sağlayacağı
düşüncesindedir. Motivasyon, başarı ve memnuniyetin (%90,2), mesleki yeterliliğin (%78) ve mesleki konularda kendine
güvenin artması (%78) bireysel yarar olarak görülmektedir. Eğitimlerin personeli bireysel olarak tatmin etmesi ile hizmetlerin
kalitesi de yükselir. Bunu da kurumsal yarar olarak söylemek mümkündür. Gelişmelerin kütüphane hizmetlerine yansıtılması
kolaylaşır (%78), kütüphanenin çalışma verimliliği (%75,6) ve genel kalitesi (%73,2) artar görüşleri kurum açıdan olumlu
fayda olarak görülmektedir. Tabloya genel olarak baktığımızda personel hizmet içi eğitimlerinin yararlı olduğunu düşünmektedir.
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Ankete katılanlara gereksinim duyulan bilgi ve becerileri kazandırmada hizmet içi programların düzenlenmesini yapan
kurumları sorumluluk derecelerine göre sıralayınız dediğimizde katılımcıların cevapları Tablo 17’de de görüldüğü gibi şu
şekilde olmuştur. Verilere göre ilk sırada 36 kişi tarafından Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü en başta sorumlu
kurum olarak görülmektedir. Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri ve ilgili diğer birimler (Valilik, Kaymakamlık,
Kültür ve Turizm Müdürlükleri) sorumlu olarak görülen diğer kurumlardır.

Hizmet içi eğitimlerin personel açısından etkili ve verimli geçebilmesi adına ankete katılanlardan bir hizmet içi eğitimde
en önemli gördükleri dört unsuru belirtmelerini istedik. Katılımcıların vereceği bu cevaplar hizmet içi programlarının
hazırlanmasında çok önem arz etmektedir.
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Çalışmamızda personele hizmet içi eğitimlerde gördüğünüz en önemli dört unsuru belirtmelerini istedik. Çoğunluğun ilk
olarak (%78) eğitim içeriğinde teori-uygulama dağılımının dengeli olması, daha sonra (%75,6) eğitim içeriğinin konusu ve
gereksinimlere cevap vermesi, eğiticilerin niteliği (%68,3) ve eğitimin gerçekleştirildiği zaman (%58,5) unsurları şeklinde
düşündüklerini gördük.
Tablo 19’a baktığımızda personelin en çok pedagoji (%73,2), kütüphane hizmetlerinde dijitalleştirme-çocuk kütüphanesi
yönetimi (%70,7), çocuk kütüphanesi mimarisi ve iç tasarım konularında eğitim almak istedikleri görülmektedir. Konulara
bakıldığında personelin çocuk üzerindeki alanlarda uzmanlaşmaya yönelik eğitim alarak çocukları psikolojik olarak iyi tanıyıp
onların özelliklerine/hayal dünyasına hitap edecek şekilde kütüphane ortamı oluşturulup hizmet vermek istediği anlaşılmaktadır.
Aynı zamanda günümüzün teknolojik gelişmelerini yakından takip etmek isteyerek bilişim alanına yönelmek istemektedirler. Bu
da personelin çocuklara yönelik mesleki gelişmelerde uzmanlık düzeyinde bir eğitim almaya ve teknolojik yenilikleri öğrenmeye
açık olduğunu göstermektedir.
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Tablo 20 aşağıda görüldüğü gibi seminer, kurs ve diğer (iş başında uygulama) yöntemleri eşit oranlarda %73,2 en çok tercih
edilen hizmet içi eğitim yöntemleri olarak tercih edilmiştir. Günümüz teknoloji çağı olarak ele alındığında uzaktan eğitim
yönteminin ise en az seçilmesi şaşırtıcı bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Böyle olmasının nedenlerinden biri olarak personelin
teknik donanım bilgi ve becerileri açısından kendisini yeterli görmemesi, diğer bir neden olarak da eğitimin gerçekleşmesi
için gerekli araç-gerecin her zaman temin edilememesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Atölye çalışmalarının oranına
baktığımızda personelin (%68,3) çoğunluğu tarafından istendiğini görebiliriz. Bu tarz çalışmalarda personel daha aktif halde
olduğu için verilecek hizmet içi eğitimlerin bu yöntemle daha etkili ve kalıcı olduğu ifade edilmektedir.
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Çalışmamıza katılanlara Tablo 24’te hizmet içi eğitimlerde eğitimi verecek kişilerin kimlerin olmasını istediğini sorduk.
Anketimize verilen cevaplarda personelin büyük bir çoğunluğu çocuk kütüphanelerinde çalışan deneyimli yönetici
ve kütüphanecilerin (%78) ve üniversitelerin BBY bölümlerindeki öğretim elemanlarının (%56,1) hizmet içi eğitimi
vermesini tercih etmektedirler. Çocukların, yetişkinlerden daha hassas olduğu düşünüldüğü için personelin özellikle çocuk
kütüphanelerinde çalışan deneyimli kişilerden eğitim almak istediği gözlemlenmiştir.
Tablo 25’te personele hizmet içi eğitim programında kuram (teori)-uygulama dağılımının nasıl olması gerektiği sorulmuştur.
Personelin büyük bir çoğunluğu (%65,9) hizmet içi eğitimlerin kuram ve uygulama eşit ağırlıkta olması gerektiği
görüşündedirler. Bu sırayı uygulama ağırlık olmalı şeklinde tercih edenler (%29,3) takip etmektedir. Personelin %2,4’ü
eşit oranlarda ya tamamen kuramsal ya da tamamen uygulama olsun diyenler olmuştur. Elde edilen bu veriler personele
verilecek hizmet içi eğitimin içerik planının hazırlanmasında önemli fikirler vermektedir.

Sonuçlar
Anket çalışmamızda yer alan soruları gruplandırarak değerlendirdik ve önerilerimizi bu şekilde açıklamaya çalıştık.
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Personelin Kişisel ve Mesleki Özellikleri:
•
Yüksek lisans yapan personel oranının az olduğu görülmektedir. Bu alanda akademik yönün teşvik edilmesi
gerekmektedir.
•
Personelin büyük bir çoğunluğunun kütüphaneci olduğu ve meslekte çalışma sürelerinin 1-5 yıl arasında çalışmaktadır.
Buda çalışan personelin yeni ve deneyimsiz olduğu söylenebilir.
•
Kütüphaneci kadrosundaki personelin üniversitede aldığı eğitimin büyük ölçüde yeterli olduğu fakat desteklenmesi
gerektiği düşünülmektedir.
•
Personelin pedagojik eğitim almadığı ve bu eğitimin alınması gerektiği görülmektedir. (pedagojik eğitimin gerekliliği)
•
Bilgi teknolojileri ile çocuk kütüphanelerinin rolleri ve hizmet anlayışlarının değişeceği de ifade edilmektedir.
Personelin Mesleki Gelişmeleri İzleme Durumları
Personelin çocuk kütüphaneleri ile ilgili gelişmeleri çoğunlukta izleyebildiğini ama yeterli olmadığı belirtilmektedir. Sebep
olarak da;
•
İşlerin yoğunluğu,
•
Bağlı olunan Bakanlık veya ilgili diğer birimlerin olanak sağlamaması,
•
Yöneticiler tarafından teşvik edilmeme gösterilmektedir.
Personel genel olarak «Okuyucu Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Yaşamboyu Öğrenme, Halkla İlişkiler ve Pazarlama» alanlarındaki
gelişmeleri yakından takip etme fırsatı bulmuştur. (Daha genel-geleneksel konular takip ediliyor.
Personelin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimleri
Verilen cevaplara bakıldığında personelin hizmet içi eğitime talep ettiği görülmektedir. Gereksinim duyma nedenlerini de şu
şekilde ifade etmektedirler:
• İşteki başarıyı, motivasyonu ve memnuniyeti artırmak,
• Mesleki gelişmeleri kütüphanedeki hizmetlere uygulayabilmek,
• Genel kişisel gelişime katkısı.
Hizmet İçi Eğitimin En Önemli Görülen Unsurları
Hizmet içi eğitimin en önemli unsurlarını sorduğumuzda önem derecesine göre şu şekilde sıralamışlardır:
•
Teori-uygulama ilişkisi,
•
Konusu,
•
Eğiticilerin niteliği,
•
Gerçekleştiği Tarihi,
•
Süresi.
Personelin Hizmet İçi Eğitim Fırsatlarına Karşı Tutumları
Personelin çoğunluğu hizmet içi eğitimlerine katılmaya çalıştıkları fakat katıldıkları eğitim etkinliği sayısının oldukça düşük
olduğu görülmektedir.
Personelin yurt içi/yurt dışında düzenlenecek eğitimlere katılma konusunda istekli oldukları görülmektedir.
*Yurt dışında katılmak istemeyenler: Yabancı dil konusunda yetersiz hissetmesi.
Hizmet içi eğitimlere katılmama nedenleri olarak şunlar ifade edilmektedir:
*Eğitimi verenler yeterli değil,
*Eğitimin konusu,
*Ulaşım sorunu,
*Zaman,
*Yönetici tutumu.
Personelin Katıldıkları Hizmet İçi Eğitimlerin Boyutu
o
Eğitimlerde kazanılan yeni bilgi ve beceriler kısmen uygulamada kullanılmaktadır.
o
Eğitimler, beklentileri büyük ölçüde karşılamakta, personel-kurum için faydalı olduğu ifade edilmektedir.
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Personelin Yenilikleri Kütüphanelerine Uygulayabilme Yeterlilikleri
•
Personel, çocuk kütüphaneleri ile ilgili yenilikleri tam anlamıyla uygulayamadıklarını belirtmektedir.
•
Yenilikleri uygulamaya aktarmada gerekli bilgi ve beceriye ihtiyaç duyduklarını ve bu konuda bağlı olunan Bakanlık veya
ilgili diğer birimler tarafından yeterince destek verilemediği düşüncesindedirler.
Hizmet İçi Eğitimin Yararları
Hizmet içi eğitimlerin yararlarını bireysel ve kurumsal faydalar şeklinde ikiye ayırarak değerlendirdik.
Bireysel Faydalar:
-Motivasyon, başarı ve memnuniyet,
-Mesleki yeterlilik,
-Kendine güven.
Kurumsal Faydalar:
-Yeniliklerin hizmete yansıtılması,
-Kurum verimliliği,
-Kurumsal kalite.
Hizmet İçi Eğitimde Kurumsal Sorumluluk Sıralaması
Personele hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesinde kurumların sorumluluk derecelerini sorduğumuzda en başta Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü sorumlu olarak görüldüğü belirtilmiştir.
•
Kültür ve Turizm Bakanlığı,
•
Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri,
•
İlgili Diğer Birimler (Valilik, Kaymakamlık, Kültür ve Turizm Müdürlüğü).
Hizmet İçi Eğitimde Personelin Tercihleri
Eğitim Konuları: Pedagoji, Çocuk Kütüphanesi Yönetimi, Dijitalleştirme, Çocuk Kütüphanesi Mimarisi ve İç Tasarımı.
Eğitim Yöntemi: Seminer, kurs; Atölye çalışması (Çalıştay, grup çalışması), konferans, panel, forum, sempozyum.
* En az tercih edilen: Uzaktan Eğitim.
Eğitim Yeri: Önemli bir kriter görülmese de çalışılan kütüphanede yapılması talep edilmektedir.
Eğitim Aralığı: Yılda 2 kez olarak talep edilmiştir.
Eğitim Süresi: Genel olarak belirtilen 3-5 gün arası sürdürülmeli.
Eğitimi Gerçekleştirecek Kişiler: Ankete katılan personele eğitimi verecek kişileri sorduğumuzda öncelikle çocuk
kütüphanelerinde çalışan deneyimli kütüphaneci-yöneticiler, Üniversitelerin BBY Bölümleri öğretim görevlileri, Bakanlık
personeli olması gerektiği ifade edilmiştir.
Eğitimin İçerik Dağılımı: Kuram-uygulama eşit ağırlıkta olmalı şeklinde talep yoğunluktadır.
Öneriler
Elde edilen veriler ve çıkarılan genel sonuçlardan yola çıkarak konuya ilişkin önerilerimizi belirtmek isteriz:
•
Hizmetiçi eğitim sorumluluğu mevzuat değişikliği yapılarak Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne verilmelidir.
•
Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin ders programlarının güncellenerek Pedagoji dersinin ders
programına eklenmesi yerinde olacaktır.
•
Pedagojik eğitim kurumlar tarafından hizmetiçi eğitim programlarına eklenmelidir.
•
Hizmetiçi eğitim verecek kişiler titizlikle seçilmelidir. Alanında tecrübeli ve uzman kişiler tarafından verilmelidir.
•
Personelin geleneksek kütüphanecilik hizmetlerinin dışında daha yenilikçi modern konularda da kendilerini
geliştirmelerine olanaklar sağlanmalıdır. Çalıştay, toplantı, sempozyum, seminer, atölye çalışmaları ile desteklenmelidir.
•
Personel hizmetiçi eğitimlere katılımının sağlanmasına yönelik teşvik edilmelidir. (Sertifika, katılım belgesi vs gibi)
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•
•
•
•
•
•
•

Her personelin hizmetiçi eğitim alması sağlanmalıdır.
Alınan hizmetiçi eğitimlerin uygulanabilirliği konusunda personel teşvik edilmelidir. (Bütçe, mekan vb. sağlanmalı)
Hizmetiçi eğitim programları personelin görüşleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmalıdır.
Yurtdışında da hizmetiçi eğitim olanağı sağlanmalıdır.
Hizmetiçi eğitimler her personelin rahatlıkla ulaşabileceği yerlerde düzenlenmelidir.
Teori-uygulama ilişkisi eşit oranda olmalıdır.
Hizmetiçi
eğitimin
süresi
3
günden
az
olmamalı
ve
yılda
2
kez
yapılmalıdır.

Kaynakça
Can, H., Kavuncubaşı, Ş. ve Yıldırım, S. (2016). Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Siyasal Kitapevi.
Cerny, R., Markey, P. ve Williams, A. (2006). Outstanding Library Service to Children: Putting the Core Competencies to
Work. Chicago: American Library Association.
Cevher, N. (2015). Ankara’daki halk kütüphanesi çocuk bölümlerinin çocukların okuma alışkanlığındaki rolü. Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Cüceloğlu, D. (1997). Yeniden insan insana. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Gönen, M., Temiz, N. ve Akbaş, S. (2015). Erken çocukluk döneminde çocuk kütüphanelerinin rolü ve önemi: Bir kütüphane
programı örneği. Milli Eğitim, 208, 76-89.
Göktürk, S. (2010). Çocuk Kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 24 (3), 551-552.
IFLA (2011). Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler (çev. B.Yılmaz ve S. Ekici). Türk Kütüphaneciliği, 25 (4), 545-552.
Bebekler ve küçük çocuklar için kütüphane hizmetleri rehberi. (2011). 20 Ekim 2018 tarihinde https://www.ifla.org/files/
assets/hq/publications/professional-report/100-tr.pdf adresinden erişildi.
Halk kütüphaneleri Şanlıurfa bölge semineri. (2011). 07 Mart 2018 tarihinde
http://www.bby.hacettepe.edu.tr/e-bulten/hdetayarsiv.asp?h=228&i=1&s=5 adresinden erişildi.
Karadeniz, Ş. (2008). Türkiye’de halk kütüphanecilerinin hizmet içi eğitim gereksinimleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi,
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Kütüphane nedir? (2013). 21 Şubat 2018 tarihinde https://samgulhan.wordpress.com/about/ adresinden erişildi.
Kütüphaneler. (2013). 23 Şubat 2018 tarihinde https://bilegit.wordpress.com/kurumlar/kutuphaneler/ adresinden erişildi.
Kütüphane nedir? (2015). 23 Şubat 2018 tarihinde https://bozkurtlibrary.wordpress.com/anasayfa/ adresinden erişildi.
Kocabaş, İ. (1999). Çocuk kitabı seçim kriterleri ve 1997 yılını kapsayan bir değerlendirme. Yayımlanmamış yüksek lisans
tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Senemoğlu, N. (2016). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gönül Yayıncılık.
Yaşar Tonta, “Bilgi erişim sorunları ve Internet” Ed. Ali Can, M. tayfun Gülle, Oya Gürdal ve Erol Yılmaz. Kütüphanecilikte
Yeni Gelişmeler, Kavramlar, Olgular... 37. Kütüphane Haftası Bildirileri. 26 Mart 01 Nisan 2001 içinde (5262) Ankara:
TKD, 2002.
Uçak, N. Ö. (2010). Çocuk ve kitap. Halk Kütüphanecileri Çanakkale Bölge Semineri, Çanakkale, 3-5 Aralık. 10 Mayıs
2018 tarihinde http://www.bby.hacettepe.edu.tr/e-bulten/dosyalar/file/bulten_aralik2010/ucak_canakkale-bolge-semineri.
pdf adresinden erişildi.
Yılmaz, B. (2008). Türkiye’de Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri: “İyi Uygulama Örneği” Olarak Bir Deneyimin
Değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 22 (1), 107-128.
Yılmaz, E. (2018). Önce İnsan, Önce İletişim: Bilgi ve Belge Yöneticileri için Halkla İlişkiler. Ankara: Palme Yayınevi.
Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği. (1994). 23 Nisan 2018 tarihinde http://cgyd.org/ adresinden erişildi.
UNICEF Çocuk haklarına dair sözleşme. (2004). 23 Nisan 2018 tarihinde https://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23c.html
adresinden erişildi.
Kitap okuma alışkanlığı ve çocuk. (2016). 23 Nisan 2018 tarihinde https://okul.com.tr/ilkokul/makaleleri/cocukta-kitapokuma-ve-cocuk-48 adresinden erişildi.
Maker hareketi. (2018). 23 Nisan 2018 tarihinde http://makerhareketi.com/wp-login.php?action=bp-resendactivation&id=587&_wpnonce=4cb0935ac4 adresinden erişildi.
Ersoy, E. (2017). Sosyal ağların gençlerin sosyalleşmesine ve pedagojik gelişmesine etkisi. International of Journal Family,
Child and Education, 13, 45-65.
Yaşlara göre gelişim özellikleri. (t.y.). 23 Nisan 2018 tarihinde http://www.tedistanbul.k12.tr/content/anaokulu/yasgelisimleri.html adresinden erişildi.
300

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri

ANKET
Türkiye’deki Çocuk Kütüphaneleri ve Çocuk Bölümlerinde Çalışan Personelin Mesleki Özellikleri
Sayın Meslektaşım,
Bu anket 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu için hazırladığımız “Çocuk Kütüphanelerinde Çalışan Personelin
Mesleki Anlamda Yeterlilikleri, Gelişimi ve Desteklenmesi” konulu bildirimiz anket çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu anket ile
elde edilecek veriler bildirimizde kullanılacak, aynı zamanda Türkiye’de çocuk kütüphanelerinin geleceğe yönelik hizmet içi
eğitim politika ve programlarına yön verebilecektir. Bu nedenle anketi doldurmanız ve sorularda size en uygun seçeneği
içtenlikle yanıtlamanız büyük önem taşımaktadır.
Ankete isim yazılması zorunlu değildir. Elde edilecek veriler kişisel değerlendirmeye tabi tutulmayacak, sadece bilimsel amaçla
kullanılacaktır. Zaman ayırdığınız ve yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederiz.
1. Cinsiyetiniz?
1()E
2()K
2. Unvanınız?
1 () Kütüphaneci
2 () Diğer
3. Öğrenim durumunuz?
1 () Lise
2 ( ) Lisans
3 ( ) Yüksek Lisans
4 ( ) Doktora
4. Mezun olduğunuz üniversite ve bölüm? (Sadece Kütüphaneci kadrosundakiler işaretlesin)
1 ( ) Ankara Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü (Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü)
2 ( ) Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü (Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü)
3 ( ) İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü (Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü)
4 ( ) Marmara Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü (Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü)
5 () Diğer
5. Kaç yıldır çocuk kütüphanesinde çalışıyorsunuz?
1 ( ) 1-5 yıl
2 ( ) 6-15 yıl 3 ( ) 16-25 yıl
4 ( ) 26 yıl veya üzeri
6. Üniversitede almış olduğunuz eğitim, çocuk kütüphanelerinde işe başladığınızda ne kadar yeterli oldu? (Sadece Kütüphaneci
kadrosundaki personel cevaplasın)
1 ( ) Tamamen yeterli oldu.
2 ( ) Büyük ölçüde yeterli oldu.
3 ( ) Çoğu zaman yeterli olmadı.
4 ( ) Hiç yeterli olmadı.
7. Mezun olduğunuz alanda pedagojik eğitim aldınız mı?
1-() Evet
2-() Hayır
8. Pedagojik eğitimin çocuk kütüphanesinde çalışanların ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz?
1-() Evet
2-() Hayır
9. Pedagojik Eğitim almak ister miydiniz?
1-() Evet
2-() Hayır
10. Bilgi teknolojisi ile birlikte çocuk kütüphanelerinin günümüzdeki rollerinin değişeceğini düşünüyor musunuz?
1 ( ) Evet
2 ( ) Hayır
3 ( ) Kısmen
11. Çocuk kütüphaneleri ile ilgili gelişmeleri ne kadar izleyebiliyorsunuz?
1 ( ) Hiç izleyemiyorum.
2 ( ) Nadiren izleyebiliyorum.
3 ( ) Çoğunlukla izleyebiliyorum. 4 ( ) Her zaman izleyebiliyorum.
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12. Çocuk kütüphaneleri ile ilgili gelişmeleri yeterince izleyemediğinizi düşünüyorsanız bunun nedeni ne olabilir? (Birden fazla
seçenek işaretleyebilirsiniz)
1 ( ) Bu konuda bağlı olduğumuz Bakanlık veya ilgili diğer birimler tarafından olanak sağlanmıyor.
2 ( ) Yöneticilerimiz bu konuya önem vermiyorlar ve bizi teşvik etmiyorlar.
3 ( ) Yöneticilerimiz bu konuda engelleyici tutum takınıyorlar.
4 ( ) İşlerimin yoğunluğu nedeniyle izleyemiyorum.
5 ( ) Ekonomik yetersizlikler nedeniyle izleyemiyorum.
6 ( ) Diğer (Açıklayınız).......................
13. Aşağıda sıralanan konulardaki ile ilgili gelişmeleri izleme fırsatınız oldu mu?
Evet( ) Hayır( ) Kısmen( )
1. Bilgi okuryazarlığı ( ) ( ) ( )
2. Telif hakları ( ) ( ) ( )
3. Dijitalleştirme ( ) ( ) ( )
4. Elektronik kaynaklar ( ) ( ) ( )
5. Web hizmetleri ( ) ( ) ( )
6. Çevrimiçi kataloglar ( ) ( ) ( )
7. Teknik hizmetler ( ) ( ) ( )
8. Okuyucu hizmetleri ( ) ( ) ( )
9. Yaşam boyu öğrenme ( ) ( ) ( )
10. Halkla ilişkiler ve pazarlama ( ) ( ) ( )
14. Çocuk kütüphaneleri ile ilgili yenilikleri çalışmakta olduğunuz kütüphanede uygulayabiliyor musunuz?
1 ( ) Evet
2 ( ) Kısmen
3 ( ) Hayır
15. Çocuk kütüphaneleri ile ilgili yenilikleri çalışmakta olduğunuz kütüphanedeki uygulamalara aktarmada, size bilgi ve beceri
kazandırılmasına gereksinim duyuyor musunuz?
1 ( ) Evet
2 ( ) Hayır
16. Çocuk kütüphanesinde çalıştığınız süre boyunca, gereksinim duyduğunuz bilgi ve becerilerin, bağlı olduğunuz Bakanlık
veya ilgili diğer birimler tarafından yeterince sağlandığını düşünüyor musunuz?
1 ( ) Evet
2 ( ) Hayır
17. “Hizmet içi eğitim, mesleğiniz ile ilgili konulardaki gelişmelerin, size, bağlı olduğunuz Bakanlık veya diğer ilgili birimler
(Valilik, Kaymakamlık, Kültür ve Turizm Müdürlüğü) tarafından seminer, sempozyum, uygulamalı çalıştay, uzaktan eğitim gibi
yöntemlerle aktarıldığı eğitim türüdür” Şu anda, bu tanımda belirtilen anlamda, bir hizmet içi eğitime gereksinim duyuyor
musunuz?
1 ( ) Evet, duyuyorum.
2 ( ) Hayır, duymuyorum.
18. Çocuk kütüphanelerini ilgilendiren yenilikler ile ilgili hizmet içi eğitime neden gereksinim duymaktasınız? (Birden fazla
seçenek işaretleyebilirsiniz)
1 ( ) Mesleki gelişmeleri yeterince izleyemediğim için.
2 ( ) Mesleki gelişmeleri kütüphanedeki hizmetlere uyarlamada gereksinim duyduğum bilgi ve becerileri artırmak için.
3 ( ) Bağlı olduğum Bakanlığın veya diğer ilgili birimlerin hizmet içi eğitim konusundaki destekleri yetersiz olduğu için.
4 ( ) Meslekte yükselebilmek için.
5 ( ) Genel kişisel gelişimim için.
6 ( ) İşimdeki başarımı, motivasyonumu ve memnuniyetimi artırmak için.
7 ( ) Üniversitede aldığım eğitim eksik ve yetersiz olduğu için.
8 ( ) Diğer (Açıklayınız)...........

302

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri

19. İş yaşamındaki hizmet içi eğitim fırsatlarına karşı genel tutumunuz nedir?
1 ( ) Her hizmet içi eğitime katılmaya çalışırım.
2 ( ) İlgi çekici konularda hizmet içi eğitimlere katılmaya çalışırım.
3 ( ) Hizmet içi eğitime yöneticimin zorlamasıyla katılırım.
4 ( ) Hizmet içi eğitime yasal zorunluluk varsa katılırım.
5 ( ) Hizmet içi eğitime katılmak istemem.
20. Çocuk kütüphanesinde çalıştığınız süre boyunca, bağlı olduğunuz Bakanlık veya ilgili diğer birimler tarafından düzenlenen
kaç hizmet içi eğitim etkinliğine katıldınız?
1 ( ) Hiç katılmadım.
		
2 ( ) Birkaç etkinliğe katıldım.
3 ( ) 5-10 etkinliğe katıldım. 		
4 ( ) 11 ve daha fazla etkinliğe katıldım.
21. Bağlı olduğunuz Bakanlık veya ilgili diğer birimler tarafından düzenlenen bir hizmetiçi eğitim etkinliğine daha önce
katıldıysanız, kazandığınız yeni bilgi ve becerileri uygulamaya geçirebildiniz mi?
1 ( ) Evet 2 ( ) Kısmen
3 ( ) Hayır
22. Bağlı olduğunuz Bakanlık veya ilgili diğer birimler tarafından düzenlenen ve katıldığınız hizmet içi eğitim etkinlikleri,
beklentilerinizi ne kadar karşıladı?
1 ( ) Tamamen karşıladı.
2 ( ) Büyük ölçüde karşıladı.
3 ( ) Çok az karşıladı.
4 ( ) Hiç karşılamadı.
23. Çocuk kütüphanesi ile ilgili gelişmeler konusunda bilgi ve beceri kazandıracak hizmetiçi eğitim etkinliklerine katılmayı ister
misiniz?
A) Yurt içinde; 1 ( ) Evet		
2 ( ) Hayır
B) Yurt dışında; 1 ( ) Evet 		
2 ( ) Hayır
24. Çocuk kütüphanesinde çalışan personel için düzenlenecek hizmet içi eğitim etkinliklerine katılmayı istemiyorsanız bunun
nedenleri nelerdir? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)
1 ( ) Konu ilgi çekici değilse ve konuyu yararlı bulmuyorsam katılmayı istemem.
2 ( ) Eğitimi verenleri yeterli bulmuyorsam katılmayı istemem.
3 ( ) Eğitim için ücret ödemem ve harcama yapmam gerekiyorsa katılmayı istemem.
4 ( ) Ulaşım sorunu varsa katılmayı istemem.
5 ( ) Yeterince zamanım yoksa katılmayı istemem.
6 ( ) Görevde yükselmeme bir yararı olmayacaksa katılmayı istemem.
8 ( ) Yöneticim engelleyici bir tutum takınırsa katılmayı istemem.
9 ( ) Çocuk kütüphanesi hizmetlerinde fazla bir şeyi değiştiremeyeceğini düşünüyorsam katılmayı istemem.
10 ( ) Diğer (Açıklayınız).................
25. Katıldığınız veya katılacağınız bir hizmet içi eğitim etkinliğinin size ve kütüphanenize hangi konularda yarar sağlayacağını
düşünüyorsunuz? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)
A) Bireysel yararları;
1 ( ) Motivasyonum, basarım ve memnuniyetim artar.
2 ( ) Mesleki konulardaki kendime olan güvenim artar.
3 ( ) Görevde yükselmeme katkı sağlar.
4 ( ) Ücretimde artış olur.
5 ( ) Mesleki yeterliliğim artar.
6 ( ) Bir yarar sağlamaz.
7 ( ) Diğer (Açıklayınız).................
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B) Kurumsal yararları;
1 ( ) Kütüphanenin çalışma verimliliği artar.
2 ( ) Kütüphanenin genel kalitesi artar.
3 ( ) Gelişmelerin kütüphane hizmetlerine yansıtılması kolaylaşır.
4 ( ) Kütüphane yönetim sorunları azalır.
5 ( ) İsten ayrılmalar azalır.
6 ( ) Bir yarar sağlamaz.
7 ( ) Diğer (Açıklayınız)............
26. Gereksinim duyduğunuz bilgi ve becerileri size hizmet içi eğitim programları ile kazandırmada aşağıdaki kurumların
sorumluluk derecelerini (1. derece - 5. Derece arası) belirtiniz.
1. Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü) ( )
2. İlgili diğer birimler (Valilik, Kaymakamlık, Kültür ve Turizm Müdürlüğü) ( )
3. Mesleki dernekler (Türk Kütüphaneciler Derneği) ( )
4. Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik) Bölümleri ( )
5. Belediyeler ( )
27. Sizce bir hizmet içi eğitim etkinliğinin en önemli unsurları nelerdir? (Önemli gördüğünüz dört seçeneği işaretleyiniz.)
1 ( ) Hizmet içi eğitimin gerçekleştirildiği zaman ve eğitimin süresi uygun olmalı.
2 ( ) Hizmet içi eğitimin içeriği (konusu) ilgi çekici ve gereksinimlere yönelik olmalı.
3 ( ) Hizmet içi eğitim programının yoğunluğu dengeli olmalı.
4 ( ) Hizmet içi eğitimde anlatılan konuların teori-uygulama ilişkisi dengeli olmalı.
5 ( ) Eğiticilerin niteliği yeterli olmalı.
6 ( ) Hizmet içi eğitimin idari organizasyonu iyi olmalı.
7 ( ) Hizmet içi eğitimin türü ve kullanılan yöntemler uygun olmalı.
8 ( ) Katılımcı sayısı uygun ve dengeli olmalı.
9 ( ) Gerçekleştirildiği yer (şehir) ve kurum (mekan) uygun olmalı.
10( ) Diğer (Açıklayınız)..........
28. Hangi konularda hizmet içi eğitim almak istersiniz? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)
1 ( ) Kataloglama, sınıflama, metadata,
2 ( ) Halkla ilişkiler ve pazarlama,
3 ( ) Proje yönetimi,
4 ( ) Personel yönetimi,
5 ( ) Yasal yapı (mevzuat),
6 ( ) İnternet ve bilgisayar kullanımı,
7 ( ) Kütüphane hizmetlerinde dijitalleştirme,
8 ( ) Elektronik bilgi erişim,
9 ( ) Çocuk kütüphanesi mimarisi ve iç tasarım,
10 ( ) Kütüphane işlem ve hizmetlerinin otomasyonu,
11 ( ) Okuma alışkanlığı,
12 ( ) Pedagoji
13 () Çocuk Gelişimi
14 ( ) Çocuk kütüphanesi yönetimi,
15 ( ) Diğer (Açıklayınız)..............
29. Sizce çocuk kütüphanesinde çalışan personele yönelik bir hizmet içi eğitimin yöntemi ne olmalıdır? (Birden fazla seçeneği
işaretleyebilirsiniz)
1 ( ) Seminer, kurs,
2 ( ) Konferans, panel, forum, sempozyum,
3 ( ) Atölye çalışması (çalıştay, grup tartışması),
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4 ( ) Staj,
5 ( ) Uzaktan eğitim (internet, televizyon vb.),
6 ( ) İş başında uygulama,
7 ( ) Diğer (Açıklayınız)...........
30. Sizce çocuk kütüphanesinde çalışan personele yönelik bir hizmet içi eğitim etkinliği neredeyapılmalıdır?
1 ( ) Çalıştığım kütüphanede,
2 ( ) Başka bir kütüphanede veya kurum dışında
3 ( ) Fark etmez
4 ( ) Diğer (Açıklayınız)..........
31. Sizce çocuk kütüphaneleri ile ilgili yeniliklere ilişkin hizmet içi eğitim etkinliği hangi aralıklarla yapılmalıdır?
1 ( ) Yılda 2 kez
2 ( ) Yılda 1 kez
3 ( ) 2 yılda 1 kez
4 ( ) 3-5 yılda 1 kez
32. Sizce bir hizmet içi eğitim etkinliğinin süresi ne kadar olmalıdır?
1 ( ) 1-2 gün
2 ( ) 3-4 gün
3 ( ) 5 gün
4 ( ) 5 günden fazla
33. Sizce çocuk kütüphanelerinde çalışan personele yönelik bir hizmet içi eğitim etkinliğinde, eğitim kim tarafından verilmelidir?
(Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)
1 ( ) Bakanlık personeli,
2 ( ) Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerindeki öğretim elemanları,
3 ( ) Çocuk kütüphanelerinde çalışan deneyimli yönetici ve kütüphaneciler,
4 ( ) Diğer (Açıklayınız).......
34. Sizce çocuk kütüphanelerinde çalışan personele yönelik bir hizmet içi eğitim programında kuram (teori)–uygulama ilişkisi
nasıl olmalıdır?
1 ( ) Tamamen kuramsal olmalıdır.
2 ( ) Kuram ağırlıklı olmalıdır.
3 ( ) Kuram ve uygulama eşit ağırlıkta olmalıdır.
4 ( ) Uygulama ağırlıklı olmalıdır.
5 ( ) Tamamen uygulama olmalıdır.
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Çocuk Kütüphanesi /Araştırma Merkezi Modeli: Münih
Uluslararası Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi Örneği /
Children’s Library / Research Center Model: Example
of the Munich International Children’s and Youth
Library
İhsan Seyit Ertem

Doç.Dr. Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, ertemseyit@gmail.com / Assoc. Prof. Dr., Gazi University, Ankara, Turkey
Öz
Geleceğin kütüphanelerinden sadece klasik kütüphane hizmetlerini sürdürmesi değil aynı zamanda araştırmaların yapıldığı,
kaynaklarının toplandığı ve kullanıma sunulduğu mekânlar olması beklenmektedir. Türk çocuk edebiyatının uluslararası alanda
bilinirliği ve bu alanda yapılan araştırmalar istenen düzeyde değildir. Ülkemizde çocuk edebiyatı alanında üniversiteler ile işbirliği
içinde ulusal ve uluslararası araştırmaların yapıldığı, verilerin ve kaynakların toplandığı, düzenlendiği, saklandığı çocuk edebiyatı
kütüphanesi ve araştırma merkezine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada alanında en başarılı uygulamalardan birisi
olan Münih Uluslararası Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi (International Youth Library) detaylı olarak incelenmiş ve ülkemizde
benzer bir çocuk kütüphanesi/araştırma merkezi kurulması için değerlendirme ve öneriler bulunulması hedeflenmiştir. Geniş
kapsamda hizmet veren benzer bir çocuk kütüphanesi araştırma merkezinin ülkemizde kurulması ve faaliyete geçmesi çocuk
edebiyatı alanında bilimsel araştırmaları desteklemekle kalmayıp akademik değişim ve uluslararası işbirliğini teşvik edecektir.
Çocuk kütüphanelerinin esas işlevleri kültürel okuryazarlığı artırmanın yanında uluslararası referans katalogları ile uzmanlara
hizmet etmek, çocuk yayınları ile çocukların kültürel ufuklarını genişletmek ve okuma atölyeleri, sergiler gibi aktiviteler
yoluyla çocukların anlamlı ve zengin öğrenme fırsatı sağlamak olarak planlanabilir.
Abstract
It is expected that future libraries will not only maintain traditional library services but also places where researches
are made, resources are collected and services are offered. The international awareness of Turkish children’s literature
and the research done in this area are not at the desired level. There is a need for a library of children’s literature and
a research center in our country in the field of children’s literature in cooperation with universities, where national and
international researches are conducted, data and resources are collected, arranged and stored. For this reason, Munich
International Youth Library, one of the most successful applications in this field, has been examined in detail and it has been
aimed to make evaluations and suggestions for establishing a similar children’s library-research center in our country. The
establishment and operation of a similar children’s library research center with a broad scope of services will not only
support scientific research in the field of children’s literature, but also encourage academic exchanges and international
cooperation. In addition to enhancing cultural literacy, the main functions of children’s libraries are to serve international
reference catalogs and specialists, to expand children’s publications and cultural horizons for children, and to provide
meaningful and rich learning opportunities for children through activities such as reading workshops and exhibitions.
Anahtar Sözcükler: Çocuk edebiyatı; Çocuk kütüphanesi/araştırma merkezi; Uluslararası çocuk ve gençlik kütüphanesi
Keywors: Children’s literature, Children’s library/research center; International youth library
1.Giriş
Kütüphane kurumu, bilginin toplandığı, saklandığı, kullanıma sunulduğu, toplumun bilgi ihtiyacını karşılama amacına sahip,
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odağında bilgi bulunan kültürel ve toplumsal bir kurumdur (Yılmaz ve Aydın, 2011). Geleceğin kütüphanelerinden sadece
klasik kütüphane hizmetlerini sürdürmesi değil aynı zamanda araştırmaların yapıldığı, kaynaklarının toplandığı ve kullanıma
sunulduğu mekanlar olması beklenmektedir. Teknolojik değişim yoluyla bilginin biçimi, sunumu ve dağılımı süratle değişim
göstermekte, üstelik çok farklı kaynaklardan akış sağlanmaktadır. Durağan kütüphane hizmetleri olan sabit rafların, örnek
koleksiyonların, standart başvuru hizmetlerinin yerini esnek, sanal bilgi mekanları, yerel ihtiyaçlara göre koleksiyonlar,
kişilere özgü danışma hizmetleri almıştır (Yüksel-Durukan, 2015). Mevcut bilgi ve iletişim teknolojisi, kütüphanelerin hizmet
felsefelerini de bu gelişmelere paralel olarak gözden geçirmelerini gerektirmektedir. Giderek daha fazla bilginin elektronik
olarak edinilmesi, elektronik bilgilerin düzenlenmesi, bu bilgilere Internet aracılığıyla erişim sağlanması ve bu bilgilerin
korunması kütüphanelerdeki değişimlerden sadece birkaçıdır (Yılmaz ve Aydın, 2011).
Birçok materyal ve etkinlik barındıran çocuk kütüphaneleri çocuklara öğrenme kaynakları açısından zengin bir ortam
sunmaktadır. Çocuklar için kütüphanenin bir parçası olma merakı ve hayal gücünü tetikleyen ilk sosyal deneyimdir. Eğitici
oyuncaklar, yap-bozlar ve eğlenceli kitaplarla çocuk ve ondan sorumlu yetişkin arasında kurulan iletişim daha sonra çocuk ve
kitaplar arasında gelişen bir iletişime dönüşmektedir. Yayın açısından zengin bir ortam okumaya ve yazmaya giden yolunda
ilk basamağını oluşturur. Aynı zamanda, yaşamın ilk yıllarındaki bu tür olumlu bir deneyim daha sonra çocuğun yaşam boyu
okuma ve öğrenmeye ilgi duymasını sağlayacaktır. Bu nedenledir ki çocuk kütüphanelerinin çocuğun akademik başarısına olan
katkısı göz ardı edilemez (IFLA’dan akt. Cevher, 2015).
Uluslararası çocuk ve gençlik edebiyatı alanına yönelik tarafsız kurumlar olan kütüphaneler çocukların haklarının korunması,
çocuklara yönelik özgürlükler ve çocuklara gerekli eğitimsel koşulların sağlanması gibi birçok toplumsal çıkara da hizmet
etmektedir. Tıpkı canlı bir organizma gibi bulunduğu yöreye sanatsal ve kültürel hareketlilik sağlamaktadır. Türk çocuk
edebiyatının uluslararası alanda bilinirliği ve bu alanda yapılan araştırmalar istenen düzeyde değildir. Ülkemizde çocuk edebiyatı
alanında üniversiteler ile işbirliği içinde ulusal ve uluslararası araştırmaların yapıldığı, verilerin ve kaynakların toplandığı,
düzenlendiği, saklandığı çocuk edebiyatı kütüphanesi ve araştırma merkezine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada
alanında en başarılı uygulamalardan birisi olan Münih Uluslararası Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi (International Youth Library)
detaylı olarak incelenmiş ve ülkemizde benzer bir çocuk kütüphanesi-araştırma merkezi kurulması için değerlendirme ve
öneriler bulunulması hedeflenmiştir.
2.Münih Uluslararası Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi: Misyon, Amaç ve İşlevleri
Münih Uluslararası Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi çocuk edebiyatı alanında dünyanın en büyük kütüphanesidir. 1949
yılında Jella Lepman tarafından Münih’te kurulan ve Blutenburg kalesinde hizmet veren kütüphane aynı zamanda uluslararası
kabul görmüş bir çocuk ve gençlik edebiyatı araştırma merkezi haline gelmiştir. İlk kurulduğunda yaklaşık 8 bin kitap bulunan
kütüphanenin ve kuruluşundan bu yana kurumsal profili ve kaynaklarının önemli ölçüde değişmesine ve genişlemesine
rağmen hedefleri fazla değişikliğe uğramadı. Çocuk kitaplarında hoşgörü ve uluslararası yaklaşım gibi evrensel değerlere
özel önem verilmesi, kültürler arası iletişim, sergilerin, çalıştayların ve söyleşilerin sürekli desteklenmesi vb. bunlar arasında
sayılabilir. Bu kütüphane tüm dünya ülkelerinden ve dillerinden çocuk edebiyatına ilişkin yayınları düzenli olarak toplamakta
ve araştırmaya sunmaktadır. Jella Lepman bu büyük kütüphaneyi kurarken, tüm dünya çocuklarını kitaplar yoluyla bir araya
getirmeyi amaçlamıştı. Kütüphanenin misyonu, dünya edebiyatında kültürel çeşitliliğin korunmasıdır. Uluslararası kültürel
değişimi ve çocukların kültürel eğitimini teşvik etmeyi amaçlayan bu kütüphane çocuk kitaplarının bir ülkenin kültürel yaşamının
bir parçası olduğu, korunması, belgelenmesi ve paylaşılması gerektiği inancına dayalı olarak çalışmalarını yürütmektedir
(Internationale Jugendbibliothek, 2018). Bu misyon doğrultusunda kütüphanenin 5 temel işlevi vardır;
1. Çocuk edebiyatı ile ilgilenen araştırmacılar için bu alanda mevcut profesyonel yayınları toplamak, düzenlemek ve araştırma
kütüphanesinde ayarlanmaya sunmak,
2. Düzenli bireysel ve grup etkinlikleri (resim atölyesi, müzik stüdyosu, kitap tartışmaları, tiyatro ve geziler) düzenlemek,
3. Çocuk edebiyatı alanında uzman kişilere yönelik seminerler düzenlemek,
4. Çocuk edebiyatı ile ilgili uluslararası sergilerde ve yayınlarda yer almak,
5. Dünya çocuk edebiyatını temsil eden bir koleksiyon sunmak (Özen, 1994).
3.Faaliyetler
Kütüphane, çocuk edebiyatı alanındaki çalışmaları desteklemekte bu konu ile ilgili toplantılara katılarak veya ev sahipliği
yaparak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sürdürmektedir. Çocuk edebiyatı alanında çeşitli grupları bir araya
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getirerek fikir alışverişi ortamı sağlayan kütüphane Kasım ve Aralık aylarında Münih şehir kütüphanesinde önemli kitapların
sergilenmesine katkıda bulunur. Bologna Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı ve Frankfurt Kitap Fuarı her sene katıldıkları
önemli etkinliklerdir. Bu sayede çocuk kitapları yayıncıları ile temaslar kurulmakta aynı zamanda kütüphanenin tanıtımı
yapılmaktadır. Ayrıca “IJB Report” isimli İngilizce yayın ile senede 4 kez çocuk edebiyatı alanında yeni ve ilginç çalışmalar
insanlara duyurulmaktadır (Özen, 1994). Her yıl orijinal illüstrasyonların yer aldığı değişik ülke ve kültürleri içeren, günümüz
ve geçmişi yansıtan sergiler aracılığı ile ziyaretçi ve katılımcılara zengin bir etkinlik ağı sunmakta ve aynı zamanda sunulan
birçok özel program ve aktiviteler aracılığı ile okullara da ulaşmaktadır (Dedeoglu ve Kardas, 2013).
Burs programının yanı sıra vakıf, sergi, yayın, her iki yılda bir düzenlenen Beyaz Kuzgunlar festivali (White Ravens) ile
oldukça aktif bir şekilde bu alana katkıda bulunmaktadır. Zaman zaman Almanya ve yurt dışından davet edilen yazarlar
ve resimleyiciler en güncel çalışmalarını okuyarak, yazı atölyeleri ve diğer etkileşimli aktivitelere katılarak yaşamlarını ve
eserlerini tartışmaktadırlar. Böylece yazarların ve çizerlerin okuyucularla iletişim kurması sağlanmaktadır (Internationale
Jugendbibliothek, 2018).
4.Araştırma
Kütüphanenin kitapları ve tarihi koleksiyonları bilimsel araştırmalar için Almanya ve yurt dışından gelen araştırmacıların
kullanımına açıktır. Yabancı araştırmacılar için burs programı hem uluslararası çocuk edebiyatı ve resimleme alanında
araştırmaları desteklemekte, aynı zamanda akademik değişimi ve uluslararası işbirliğini teşvik etmektedir. Toplumun ve
kültürel yaşamın önemli bir parçası olan çocuk ve genç yetişkin kitaplarını koruma, belgeleme ve paylaşımını amaçlayan merkez
ayrıca kültürel değişimi teşvik etmek amacıyla uluslararası burs programını uygulamaya koymuştur. Her yıl uluslararası 15
araştırmacı, altı haftadan üç aya kadar değişen sürelerde akademik burs alarak kendi ülkelerinde başlattıkları çocuk ve gençlik
edebiyatı alanındaki araştırmalarını sürdürmektedirler (Internationale Jugendbibliothek, 2018). Ayrıca bu araştırmacılar
kütüphanedeki zamanlarının bir bölümünü kendi araştırma konuları ve projelerine ayırırken, geri kalan zamanlarında kütüphane
çalışmalarına katkıda bulunmaktadırlar. Burs programı Alman dışişleri bakanlığınca organize edilmektedir (Özen, 1994).
5.Kütüphanenin Bölümleri
Kütüphane, araştırma kütüphanesi ve koleksiyon olmak üzere iki bölümünden oluşmaktadır. Araştırma kütüphanesinde yaklaşık
30.000 kaynak, 250 akademik dergi, 40.000’in üzerinde makale ve rapor akademisyenlerin ve araştırmacıların hizmetine
sunulurken koleksiyon bölümünde ise son 400 yılda yayımlanmış, 130 farklı dilde 580.000’in üzerinde çocuk ve gençlik
kitabı yer almaktadır. Online kataloglar hem kitap hem de poster koleksiyonları için kullanılabilmektedir. Okuyucular elbette
kütüphaneden ödünç kitap alabilirler, bu yönü ile tamamen halk kütüphanesi gibi çalışmaktadır. Okuyucular yabancı kültürleri
tanımanın yanında Almanya’da yaşayan yabancı kökenli çocuklara kendi dillerinde kitap okuma fırsatı sağlanmaktadır. Referans
eserleri dışındaki yayınlar uluslararası düzeyde kütüphanelere ödünç verilebilmektedir (Özen, 1994). Ayrıca, çocuklara odaklı,
Michael Ende Müzesi, James Krüss Kulesi ve Erich Kästner Odası gibi yazarlara ayrılmış bölümler bulunmaktadır. Okullarla
işbirliği içinde çocuklar ve yetişkin ziyaretçiler müzeleri ve sergileri ücretsiz görmektedirler.
Kitap değerlendirme bölümünde Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Macarca, İtalyanca, Japonca, Farsça, Romence,
Türkçe, İspanyolca, İskandinav ve Slav dilleri üzerinde uzmanlar görev yapmaktadır. Kütüphanede görevli uzmanlar son
yıllarda yayımlanmış kitaplar arasından tema, içerik ve edebi özellikler açısından uluslararası tanıtıma değer bulunan kitapları
belirleyerek katalog oluşturmaktadır. Oluşturulan kataloglar kitapların tanıtımında önemli rol oynamaktadır. Özellikle kütüphane
ve özel kuruluşlar tarafından oluşturulan bu kataloglar, uluslararası düzeyde de bir işbirliğinin kapısını açmaktadır. Kataloglar
belirli alanda seçilmiş kitap listeleri ile ortak kültürel mirasımızın ürünleri olarak geniş kitlelere bilgi, belge ve araştırma
imkânları sunmaktadır. Kitapların bir bölümü kütüphaneye yayınevleri, enstitüler, sivil toplum kuruluşları ve kütüphane ile
ilişkili kuruluşlar tarafından bağış yoluyla sağlanmaktadır (Dedeoglu ve Kardas, 2013). Bu ağ içerisinde yer almayan birçok
yayınevi ve kuruluş tarafından yayımlanan kitaplar değerlendirilme şansına sahip olamamaktadır. Bu nedenle kitap yayını
konusunda tüm kurum ve kuruluşların kitap bağışı yoluyla kütüphaneyi desteklemesi büyük önem arz etmektedir.
6.Sonuç ve Değerlendirme
Çocuk kütüphanelerinin temel amacı çocuklara kitabı sevdirmek ve kütüphane hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamaktır.
Çocuk kütüphaneleri hiçbir ayrım yapmaksızın her çocuğa hizmet vermek durumundadır. Çocukların öğrenmeye açık oldukları
dönemde onlara okuma alışkanlığı kazandırma misyonuna sahiptir. Çocuk kütüphanelerinin gelişimi ile eğitimin gelişimi
birbiriyle doğru orantılıdır çünkü çocuk kütüphanelerinin eğitimi destekleyen ve tamamlayan bir rolü vardır (Cevher, 2015).
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Diğer taraftan, çocuk ve gençlik edebiyatının üretimi, iletişimi ve veri toplanması için bu zengin kaynak olan kütüphaneler
aynı zamanda kültürel kimliğinin bir arşivi niteliğini taşımaktadır (Goethe Instıtut, 2018). Ülkemizde üretilen özellikle çocuk
edebiyatı ile ilgili kaynaklara ulaşmada, gerek yurt dışından gerekse yurt içinden ciddi problemler yaşanmaktadır. Böyle geniş
kapsamda hizmet veren benzer bir çocuk kütüphanesi araştırma merkezinin ülkemizde kurulması ve faaliyete geçmesi çocuk
edebiyatı alanında bilimsel araştırmaları desteklemekle kalmayıp akademik değişim ve uluslararası işbirliğini teşvik edecektir.
Çocuk kütüphanelerinin esas işlevleri kültürel okuryazarlığı artırmanın yanında uluslararası referans katalogları ile uzmanlara
hizmet etmek, çocuk yayınları ile çocukların kültürel ufuklarını genişletmek ve okuma atölyeleri, sergiler gibi aktiviteler
yoluyla çocukların anlamlı ve zengin öğrenme fırsatı sağlamak olarak planlanabilir. Çocuklara daha zengin okuma ortamı
sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırabilmek için elbette kütüphanelerin sağlayabileceği katkılar bulunmaktadır. Örneğin:
Geniş ve zengin bir koleksiyon bulundurma, okul öncesi ve ilköğretimde öykü saatleri uygulama, kitap listeleri, kılavuzlar,
sergiler ve okuyucuya tavsiyeler gibi hizmetler vasıtasıyla okumaya teşvik kolaylaştırma ve özellikle çocukların yetişkinlerle
birlikte okuma yapabilecekleri çeşitli alanlar oluşturma bu katkılar arasında sayılabilir (Ross, McKechnie ve Rothbauer’den
akt. Yüksel-Durukan, 2015).
Münih Uluslararası Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi aynı zamanda bazı sorun ve eksikliklerle karşı karşıya bulunmaktadır.
Sorunların önemli bir kısmının ekonomik sebeplere bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Kütüphanenin yeterince tanınmaması ve
önemli bazı çocuk edebiyatı eserlerinin temin edilememesi, yayınlar çoğunlukla bağış yoluyla temin edildiği için (ekonomik
kaygılar nedeniyle) gönderilemeyen yayınlar, ülkelerin kütüphanede temsil edilme şansı azaltmaktadır. Ekonomik kaynakların
yeterli ve sürekli sağlanması, tanıtıcı faaliyetlerin artırılması ve çocuk edebiyatı organizasyonları ve yayınevleri ile sıkı
bağlantılar kurulması ile bu sorunlar çözülebilir (Özen, 1994). Diğer taraftan, her yıl kütüphane tarafından yayınlanan
kataloglarda bazı nitelikli çocuk kitaplarının yer almaması, bunun yanında ödül almış bazı kitapların kısa sürede unutulması
ve okuyuculardan yeterli ilgi görmemesi eleştiri konusu olmaktadır. Kütüphane katalogunda yer alan Türkçe kitap sayısının
artırılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra ülkemizde alanında başarılı olmuş birçok resimleyici ve yazarın tanıtılması
gerekmektedir. (Dedeoglu ve Kardas, 2013).
Sonuç olarak, toplumların geleceğini bilgi ile ilişkilerinin niteliği, bilgi ile ilişkilerinin içerik ve düzeyini ise kütüphane kurumuna
bakışları belirlemektedir. Bir ülkenin bilgi toplumu olma yönündeki çabasının en önemli göstergeleri arasında kütüphane
kurumuna ilişkin yaklaşım ve uygulamalar bulunmaktadır (Yılmaz ve Aydın, 2011). Uluslararası çocuk kütüphaneleri çocukların
haklarının korunması, çocuklara uygun eğitimsel koşullar gibi birçok ortak çıkarları olan tarafsız bir kurumu temsil etmektedir.
Bu zor rol sürekli olarak yeniden düşünülmeli ve yeniden gerçekleştirilmelidir. Uluslararası çocuk kütüphanesi, çocuklar için
hayali bir şato kalesi değil herkesin erişimine açık toplumun merkezi olmalıdır. Günümüzde kitaplara, belgelere, koleksiyonlara
ve arşivlere gittikçe artan dijital erişim insanlar arasında dünya çapında köprü kurmak için bir fırsat sunmanın yanında
kütüphanelerin canlı bir organizma olmasına hizmet edecektir.
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Öz
Kuracağımız çocuk kütüphanesini önce kendimiz hayal etmeli ve yaşamalıyız. Kütüphanenin kitaplardan, masalardan,
sandalyelerden, raflardan, ortamdan, görevlilerden, teknolojik araçlardan oluştuğunu değil, sevgiyle kurulduğunu ve
yaşamımızın parçası olacağını bilmeliyiz. Çağdaş ve modern çocuk kütüphanelerinin geçmişine bakarak, anılarımızdan aldığımız
ilhamla, kazandığımız bilgileri bütünleştirip çocuklara çeşitli aşamalarda hizmet verebiliriz. Bu bildirinin amacı, 2017-2018
öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim programında bulunan “Çocuk ve Gençlik
Yayınları” dersini alan birinci sınıf öğrencilerinin anılarındaki çocuk kütüphanelerini, okudukları yayınları, hatırladıkları
kütüphaneci özelliklerini ve hizmetlerini tanıtmaktır. Ardından, aldıkları bilgiler doğrultusunda belirtilen öğrencilerin “çocuk
kütüphanelerine” yönelik hayallerini aktarmaktır. Çocuk kütüphanelerine yönelik yanıtlanması beklenen üç temel soru şunlardır:
“Geçmişte alınan hizmetler, yaşanan anılar ve unutulmaz kütüphaneci özellikleri nelerdir?”; “Hangi konuları öğrendik ve
öğrenmeliyiz?” “Çağdaş ve beklenen hizmetleri çocuklara nasıl ulaştırabiliriz?” Bildirimizin sonucunda çocukluk dönemine
yönelik çocuk kütüphanesi hizmetleri somut olarak ortaya çıkmıştır. Örnek olaylar doğrultusunda çocuk kütüphanelerinde
nitelikli hizmet sunumunun “mekân, kütüphaneci, koleksiyon, teknoloji kullanımı, aile etkisi, okuma alışkanlığı ve yaşam boyu
öğrenme” doğrultusunda gerçekleştiği açıklanmıştır. Anılardan çıkan ve bilgiyle bütünleşen tasarımlar geleceğin çocuk
kütüphanelerini zenginleştirecektir.
Abstract
We must first imagine and live the children’s libraries we want to build. We must know that the library is not made up
of books, tables, chairs, shelves, media, officials, technological tools, but is built with love and will be part of our lives.
Looking at the history of contemporary and modern children’s libraries, we can integrate the information we have gained
with inspiration from our memories and serve the children at various stages. The purpose of this paper is to introduce
the children’s libraries, the publications they read, the library features and services they remember in the memory of the
first grade students who took the “children’s and youth publications” course in the Hacettepe University, Department of
Information Management curriculum in 2017-28 academic year. Then, in accordance with the information they receive
students ‘ “children’s libraries” to convey their dreams. The three basic questions that are expected to be answered
for children’s libraries are: “What are the services in the past, the memories and the characteristics of the memorable
librarians?”; “What issues should we learn?”; “How do children receive contemporary and expected services?”. As a
result of our paper, children’s library services for childhood have been created in concrete terms. In line with the case
studies, it is stated that the provision of qualified services in children’s libraries takes place in line with “space, librarian,
collection, use of technology, family influence, reading habit and lifelong learning”. The designs that emerge from memories
and integrate with knowledge will enrich the children’s libraries of the future.
Anahtar Sözcükler: Nitelikli hizmet sunumu; Tasarımlar; Bilgi teknolojileri; Koleksiyon; Yaşam boyu öğrenme; Bilgi okuryazarlığı
Keywords: Provision of excellent services; Designs; Information technologies; Collection; Lifelong learning; Information
literacy.

310

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri

1.Giriş
Çocukluğumuz uzaklarda değil, yakınımızda ve anılarımızda bizleri şekillendiriyor. Çocuk yaşlarımızda gittiğimiz kütüphane,
kitaplık, okuduğumuz kitaplar, ailemizin destekleri, ailemizin kitap okumamıza tepkileri veya sadece ders çalışmamıza yönelik
istekleri aklımıza geldikçe şimdi bu anıları tekrar yaşasam ne yapardım diye düşünüyoruz. Çocuk, okul, halk, üniversite,
özel araştırma kütüphanesi ve kitap başta olmak üzere yayın bulunduran her yer çocukluğumuzu yaşarken, bizlere hizmet
verecek bilgi merkezleri olacağına dair inancımız vardı. Çocukluk dönemine ilişkin çalışmaların sistematik olarak yapılması
gereği, insani değerlerin öğretilmesi zorunluluğu, vatandaşlık niteliklerinin kazandırılması, kültürel özelliklerin yaşatılması ve
hepimizin yaşamsal becerilerle donatılması için saydığımız beklentileri karşılayarak hizmetler veren bütün kütüphaneleri türü
fark etmeksizin sevdik ve heyecanla deneyimler kazandık. Bizler günümüzde çocuklara yönelik hizmetler veriyoruz. Gelecekte
durum ne olacak, geleceğin kütüphanecileri çocuklara nasıl hizmet verecek? Geleceğin çocuklarına hizmet vermede sevgi,
ilgi, bilgi, istek, yenilik, deneyim ve benzeri niteliklerin ne denli yeterli olacağına dair düşüncelerimizi somut olarak ifade etme
isteği bu çalışmamızın temel hedefini oluşturmaktadır.
2.Çocuk Kütüphanelerinin Tanımı ve Tarihi Geçmişi
Çocuk kütüphaneleri bilgi toplumu olma yolunda çocukları bilgiyle tanıştıran, okuma alışkanlığı kazandıran, bir dizi etkinliklerle
fikir ve ruh gelişimlerini sağlayan, içinde bulundukları milli varlıkla buluşturan, sosyal yaşamı öğreten, hayatı keşfetmeyi
destekleyen ve yaşam boyunca gelişmelerine temel oluşturan kurumlardır. Çocuk kütüphaneleri bağımsız binada ayrı olarak
hizmet verdikleri gibi, bir halk kütüphanesi içinde veya gezici halk kütüphanesi aracı kapsamında bir bölüm olarak hizmetlerini
sunmaya devam etmektedirler. Bazı ülkelerde çocukların olduğu yerlerde çocuk kütüphaneleri kurulmaktadır. Çocukların
yetişkinler gibi her istedikleri yere kolaylıkla gidememeleri kendilerine verilecek hizmetlerin özel olarak planlanmasını zorunlu
kılmaktadır. Halk kütüphaneleri ve okul kütüphaneleri desteğiyle çocuk kütüphanelerinin daha başarılı hizmet verdiklerine dair
işbirlikleri görülmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 1800 yıllarının başında ilk olarak kurulan halk kütüphanelerinin amaçları kitap okuma
yoluyla kendilerini yetiştirmek isteyenlere yardımcı olmak ve ülkeye göç edenlerin topluma uyumunu kolaylaştırmaktır. Halk
kütüphanelerinin sadece birkaç tanesi çocuklara açık olmuştur. 1876 yılında, Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bürosu
çocuklara sınırlı erişim sağlayan halk kütüphanelerinin kararlarını değiştirmelerini istemiştir. 1900 yılında Amerikan
Kütüphaneler Derneği çocuk kütüphanecileri için eğitim vermeye başlaması, çocuk kütüphaneciliği kavramının kuvvetlenmesini
sağlamıştır. 1906 yılında Japonya’da “bunko” adı verilen okuma eğitimi başta olmak üzere çok çeşitli hizmetler veren
çocuk kütüphaneleri kurularak, günümüze değin büyük yaygınlık göstermiştir. Avrupalı kütüphaneciler çocuk kütüphaneciliği
eğitimi almak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmişlerdir. Alınan eğitimlerin ardından 1920 yılında Brüksel’de, 1923’de
Paris’te Avrupa’nın ilk çocuk kütüphaneleri kurulmuştur. Fransa, Almanya, Danimarka, Norveç, Finlandiya ve Rusya halk
kütüphanelerinde çocuklara hizmetler verilmiştir. 1960’larda kütüphanelerin engelli kullanıcılara hizmet vermesi gerektiği ifade
edilirken, istediği anda kütüphanelere gelemeyen çocukların da bir tür engel altında oldukları düşünülerek kütüphanecilerin
çocukların bulunduğu yerlere giderek hizmetler vermesi gerekmiştir. Bu kapsamda kütüphaneciler oyun parklarında, çocuk
yuvalarında veya sokak festivallerinde çocuklara kitap okumuşlar ve masallar anlatmışlardır. Amerika Birleşik Devletleri’nde
1970’lerden itibaren dört yaşın altındaki çocuklara da hizmet vermeye başlanmıştır. 1990’lı yıllardan itibaren tüm Dünya’da
kurulan çocuk kütüphanelerinde yenilikçi ve çok kültürlü hizmetler yaygınlaşmıştır (Walter 2001).
Türkiye’de ilk kez 1925 yılında Manisa iline bağlı Akhisar’da Türk Ocakları tarafından çocuk kütüphanesi oluşturulmuş ve
çocuk kütüphaneciliği alanında hizmetler verilmeye başlanmıştır. 1937 yılında İstanbul’da ve 1955 yılında Ankara’da Çocuk
Esirgeme Kurumu tarafından verilen çocuk kütüphanesi hizmetleri ilk hizmetler olmuştur. Çocuk kütüphanesi hizmetleri
zamanla Türkiye çapında verilmeye devam etmektedir.
“Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi yaş, ırk, cinsiyet, din, ulusal ve kültürel geçmiş, dil, toplumsal durum ya da
kişisel beceri ve yeteneklere bakılmaksızın, çocukların bütün potansiyellerinin gelişimi için bilgi, materyal ve programlara eşit
koşullar altında ücretsiz ve açık erişim hakkı olduğunu vurgular” (IFLA, 2003, s.5) maddesi Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de
de çocuk kütüphanesi hizmetlerini şekillendirmiştir.
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3.Çocuk Kütüphanelerinde Önemli Konular
Kuracağımız çocuk kütüphanesini önce kendimiz hayal etmeli ve yaşamalıyız. Kütüphanenin kitaplardan, masalardan,
sandalyelerden, raflardan, ortamdan, görevlilerden, teknolojik araçlardan oluştuğunu değil, sevgiyle kurulduğunu ve
yaşamımızın parçası olacağını bilmeliyiz. Çağdaş ve modern çocuk kütüphanelerinin geçmişine bakarak, anılarımızdan aldığımız
ilhamla, kazandığımız bilgileri bütünleştirip çocuklara çeşitli aşamalarda hizmet verebiliriz.
Çocuk kütüphanesinin temel unsurları olan bina, personel, bütçe, bilgi kaynakları ve kullanıcılar konusunda hayaller,
gerçekler ve gelecek önemli olmaktadır.
Hayaller
Kütüphane hizmetleri çeşitlendiğinden ve beklentiler hayaller doğrultusunda karşılandığından kütüphane alanının ve
hizmetlerinin yeniden tasarlanması gerekmektedir. Çocuk kütüphanelerine yönelik hayaller şunlardır:
•
Davetkâr ve faydalı olabilecek mekânlar;
•
Güvenli, toplu ve temiz tutulan ortamlar;
•
Grup etkinliklerinin yapılması;
•
Renkli mobilyalar, oyuncaklar, tablolar, çocukların etkinliklerinin sergilendiği eğlenceli yerler;
•
Her yaştan çocuğa hitap edebilecek materyallerin bulundurulması;
•
Bilgi kaynaklarına erişim olanakları;
•
Dijital ortamlarla desteklenen hizmetlerin sunulması;
•
Sosyalleşmeye katkıda bulunacak hizmetlerin verilmesi;
•
Donanımlı kütüphanecilerin geliştirdiği hizmetlerden yararlanılmasıdır.
Gerçekler
Çocuk kütüphanesinin masrafları, hizmetleri, kültürel etkinlikleri (müzik, dans, drama, sanat, tarihsel ve etnik sunumlar)
için yaşamsal gerçekler doğrultusunda hareket edilmektedir. Çocuk kütüphanelerine yönelik gerçekler şunlardır:
•
Teknolojiyle birlikte yeni nesil çocuklar da değişmektedir;
•
Kullanıcıların beklentileri, istekleri, bilgi arama davranışları çeşitlenmektedir;
•
Bilgiyi kayıt ve erişim ortamları değiştiğinden çocuklara yönelik hizmetlerin yenilenmesi gerekmektedir;
•
Bilgi kaynağına erişim yerine, bilginin kendisine erişim önem kazanmaktadır;
•
Bilgi hizmetlerinde fırsat eşitliği yaratmak ve çocuklara yaşam boyu öğrenme yetisi kazandırmak üzere sürekli
hizmet planlaması yapılmaktadır.
Gelecek
Çocuk kütüphanecileri her çocuğu bir birey olarak kabul edecek ve onları sevecektir. Kütüphaneciler dünyaya çocukların
gözlerinden bakacaklardır. Geleceğe yönelik çocuk kütüphanesi hizmetleri şunlardır:
•
Daha büyük hizmet alanlarına gereksinim duyulacaktır;
•
Teknolojiyle birlikte yaratıcı çalışmaların yapılmasına imkan sağlanacaktır;
•
Kütüphaneciler çocukları mevcut edebiyat eserleriyle buluşturacaklardır;
•
Çocukları doğru kaynaklarla, doğru zamanda tanıştırmak kütüphanecinin esas görevi olacaktır;
•
Kütüphaneciler çocukları kitapların dışında müziği, sözlü ifadeleri, her türlü görsel ve işitsel malzemeyi kullanmaya
teşvik edeceklerdir;
•
Çocuk kütüphanecileri hevesli, iletişimi güçlü, takım çalışması yapabilen, sorun çözme becerilerine sahip, işbirliği
yapabilen, değişime açık, yeni beceriler kazanabilen, mesleki gelişime açık, çocuk psikolojisi ve gelişimi konusunda bilgili,
sanatsal ve kültürel yeterliklere sahip olmaları gerekecektir;
•
Bebekler ve küçük çocuklar, okul öncesi çocuklar, 13 yaşına kadar olan okul çocukları, özel gereksinimi olan gruplar,
aile üyeleri, bakıcılar, kitap ve medya alanlarında çalışan yetişkinler kullanıcı grubunu oluşturacaktır;
•
İnsanların birbirleriyle iletişim kurmalarını kolaylaştıracak hizmetler planlanacaktır;
•
Sesli ve sesiz ortamlar birbirinden ayrı olarak planlanacaktır;
•
Okullar, okul kütüphaneleri, halk kütüphaneleri, çocuk kütüphaneleri, anaokulları, oyun parkları arasında hizmetlerin
sunumunu kolaylaştıracak işbirlikleri sağlanacaktır;
•
Dijital ve geleneksel tasarım unsurları bir arada kullanılacaktır;
•
Kullanıcı deneyimlerinden sonuçlar çıkarılacaktır;
•
Eğlence faktörüne hizmet tasarımlarında önem verilecektir.
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4.Araştırmanın Amacı, Yöntemi ve Soruları
Bu araştırmanın amacı, 2017-2018 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim
programında bulunan “Çocuk ve Gençlik Yayınları” seçmeli dersini alan 35 birinci sınıf öğrencisinin, anılarındaki çocuk
kütüphanelerini, okudukları yayınları, hatırladıkları kütüphaneci özelliklerini ve hizmetlerini tanıtmaktır.
Burada kullanılan araştırma yöntemi “kullanıcı deneyimi” yöntemi olmuştur. Kullanıcı deneyimi yönteminde kullanıcıların geri
bildirimleri saptanırken, kullanıcıların düşüncelerine, uygulamalarına ve aldıkları hizmetlere başvurulmasıdır. Priestner ve Borg
(2016) “kullanıcı deneyimi” yöntemiyle kütüphanecilerin, kullanıcıların nabzını tuttuğunu ifade etmektedir. Olaylara kullanıcı
gözüyle bakılmaktadır. Kullanıcıların kütüphane ortamından yararlanma yöntemleri, materyallere erişimleri, oyunlarla birlikte
eğlence ortamlarını kullanımları ve okuryazarlıklara yönelik kazanımları söz konusu edilmektedir.
Öğrencilerin çocuk kütüphanelerine yönelik yanıtlaması beklenen üç temel soru şunlardır:
1.“Geçmişte alınan hizmetler, yaşanan anılar ve unutulmaz kütüphaneci özellikleri nelerdir?”;
2.“Hangi konuları öğrendik ve öğrenmeliyiz?”
3.“Çağdaş ve beklenen hizmetleri çocuklara nasıl ulaştırabiliriz?”
Bu soruların yanıtlanmasıyla gelecekteki çocuk kütüphanelerinin özellikleri ve hizmetleri hakkında öngörüler geliştirilmektedir.
5.Araştırmanın Bulguları
Öğrenciler 5 – 16 yaşları arasında kullandıkları kütüphaneleri çocuk ve okul kütüphanesi olarak nitelemektedirler. Araştırma
sorularının her birine birden ona kadar yanıt verilmiştir. En sık verilen üç yanıt burada araştırma bulgularını oluşturmaktadır.
Geçmişte Alınan Hizmetler, Yaşanan Anılar ve Unutulmaz Kütüphaneci Özellikleri
Geçmişte çocuk kütüphanelerinden alınan hizmetler 30 öğrenci tarafından hatırlanmaktadır. Yoğunluk sırasına göre alınan
hizmetler kütüphane mekanını kullanma, kitapları okuyarak ödev yapma ve masal dinleme etkinliklerine katılma olmuştur.
Genelde çok iyi ve çok kötü anılar hatırlanmaktadır. Yaşanan anılarda her zaman kütüphaneci başroldedir. Neşeli, bilgili ve
sabırlı olmak unutulmaz kütüphaneci özellikleridir. Kütüphanecinin istenmeyen özellikleri arasında aşırı ciddi, rahatına düşkün
ve kuşkucu olmak bulunmaktadır.
Öğrenilen ve Öğrenmek İstenilen Konular
35 öğrencinin öğrendiği temel konular şunlar olmuştur:
•
Çocuk ve gençlik yayınlarının yazarlarıyla birlikte ilgili yayınların temel özellikleri;
•
Çocuk ve gençlik yaşlarında duyulan bilgi gereksinimleri ve bu gereksinimlerin nasıl karşılanacağı;
•
Hizmetlerde oyunların önemi.
“Çocuk ve Gençlik Yayınları” dersinde öğrenilen diğer konular ayrıntılı olarak sayılmıştır. Adı geçen dersle ilgili 23 öğrenci
genelde her konuyu öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Sadece 12 öğrencinin belirttiği öğrenilmek istenilen konular şunlardır:
•
Bazı çocukların kütüphane kullanmama nedenleri nelerdir?
•
Aile psikolojisi çocukların yaşamını nasıl etkilemektedir?
•
Çeşitli ülkelerde çocuk kütüphaneleri hangi uygulamaları gerçekleştirmektedirler?
Çocuklara Verilecek Hizmetler
35 öğrenci kendileri çocuk kütüphanecisi olduklarında verecekleri hizmetleri tanımlarken ilgili materyalleri de üretmişlerdir.
35 Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencisinin ürettiği tasarımlar şunlar olmuştur:
•
Kağıt materyallerle oyuncak yapımı ve kullanımı;
•
Yün ve kumaş malzemelerle oyuncak yapımı ve kullanımı;
•
Dijital ortamda oyuncak yapımı ve kullanımı;
•
Geleneksel oyunların derlenmesi ve yayın haline getirilmesi;
•
Çocuk kitabı yazma ve hazırlama;
•
Çocuk kütüphanelerinde kullanılacak etkinlik kitabı hazırlama ve uygulamaları gösterme;
•
Masal kahramanlarının maketini yapma ve onların öykülerini yazma;
•
Okumaya yönelik malzemeler hazırlayarak tanıtım öykülerini yazma;
•
Geleneksel gösteri sanatlarına ilişkin kuklalar hazırlama ve onların öykülerini hazırlama.
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6.Sonuç ve Öneriler
Araştırma kapsamında görüşlerini dile getiren 35 Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencisi büyük istekle
çocuk kütüphanecisi olmayı istediklerini bildirmişlerdir. Gelecekte çocuk kütüphanecisi olduklarında hizmet tasarımlarını
ortaya koymuşlardır. Sonuçta anılardan çıkan, bilgiyle bütünleşen, hayallerle zenginleşen ve sevgiyle uygulanması hedeflenen
hizmet tasarımları şu alanlarda yoğunlaşmaktadır:
•
Çocuğa kendini, aileyi, toplumu, yaşamı, ülkeyi ve dünyayı tanıtan öğretici hizmetler;
•
Çocuğa oyunlarla eğlenerek öğretmeyi, geçmişle gelecek arasında bağ kurmayı ve kendini geliştirmeyi sağlayacak
geleneksel hizmetler;
•
Çocukların aydınlanmalarını, deneyimlerinin artmasını, önyargısız olmalarını ve toplumsallaşmalarını sağlayan
koleksiyonlar geliştirerek okuma alışkanlığı kazandıracak hizmetler;
•
Çocuklara geleceğin kütüphane uygulamalarını tanıtarak yaşama geçiren teknolojik hizmetler;
•
Çocukları kütüphane mekan tasarımı başta olmak üzere her alanda etkinleştiren tasarım hizmetleri;
•
Çocuklara bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, İnternet okuryazarlığı gibi konuları öğretecek okuryazarlıkları
kazanım hizmetleridir.
Çocuklara yönelik hizmetler tasarlanırken, araştırma kapsamındaki 35 öğrencinin kendi çocukluk yaşamlarından gelen
anılarıyla sınırlı kalmadıkları anlaşılmıştır. Ancak öğrencilerin gelecekteki dönüşümlere hazır olabilmeleri için daha yoğun
mesleki ve teknolojik bilgi ve beceri kazanma isteği içinde olmaları umulmuştur.
Temel önerimiz geleceğin çocuklarına hizmet vermede insan sevgisi, çocuklara yönelik ilgi, mesleki bilgi, çalışma isteği,
yenilikleri izleme, gözlemci olma, eleştirel düşünmeye yönelme, üretici olma, deneyim kazanma ve benzeri nitelikleri öne
çıkartan hizmetlerin önem kazanmasıdır.
Disiplinler arası ortak çalışmalar yapılarak gelecekte daha zengin çocuk kütüphanesi hizmetlerine yol açılmalıdır. Geleceğin
çocuk kütüphanelerinde hizmet verecek “çocuk kütüphanecileri adayları” başarılı ve yaratıcı hizmet vermede umut vericidirler.
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Abstract
The report gives an analysis of work of a modern library of Ukraine for children within sociocultural dimension. A library is a
universal sociocultural institute, which aim is to involve society into cultural values, to establish connections and interaction
with society in general and with citizens in particular. In the early 2000s, sociocultural work of libraries was limited to
leisure activity, however, nowadays, sociocultural functions of libraries have been considered from a wider perspective.
Libraries for children that are an element of the library and information system of Ukraine have an important role in the
process of socialization. It is libraries for children that have specialized character, that are aimed at developing love to
knowledge and contribute to intellectual development. They are the ones that involve into creativity, give necessary advice
to parents and children, organize exciting leisure time and provide self-development. That is why, apart from traditional
functions, such as informational, cognitive, cultural and educational, communicative, aesthetic, creative and relaxation
functions, we can add integrative, adaptive, psychological and pedagogical ones. It should be outlined that social part of
children`s libraries work is also provided with the help of partnership. It means involving powerful and famous people of a
city, region and state, teachers of secondary and higher educational establishments, representatives of the employment
and justice service, the criminal police, medical, production and trade institutions, professionals in different fields and
representatives of state authorities into various projects.
Network of children`s libraries is quite developed in Ukraine. Their work is regulated by the Law of Ukraine on Libraries
and Library Service (from January 27, 1995, changes from January 1, 2017). In 2016, in the republic there were 930
children`s libraries that serviced annually about 3 million children. The role of the research, publishing and methodical
centre is performed by The National Library of Ukraine for Children, which has universal fund including 13612 copies of
books, more than 90 names of magazines (2383 copies), published before 1945. In Ukraine, as of 2018 there are 22
district and 11 central libraries; the network of district and city libraries; 13 000 country libraries. In particular, there
are 21 district, 7 country and 8 city libraries for children in Vinnytsia region. In Kherson region, there are 18 district,
6 country and 9 city libraries for children. Kirovohrad region provides 17 district, 2 country and 12 city children`s
libraries. Zhytomyr region has 22 district, 1 country and 11 city libraries for children etc. The funds of libraries for children
contain 26 million of documents on various data carriers. Considerable amount of libraries has electronic and multimedia
information resources.
Focus of work of children`s libraries are very various, age-specific and have specialized funds. Study of websites and
blogs for regional and district libraries for children, as well as The National Library of Ukraine for Children, determines
main directions of sociocultural work, its forms and means. The most significant directions are promotion of books and
reading, promotion of Ukrainian literature, literature and history of native land, creation of positive image of libraries,
credibility among structures of power, spreading their influence on society with the help of effort integration of library
and educational workers and parents. They also include aesthetic education, development of creative skills in different
art fields; outreach and xenophobia prevention work among children and young people. Apart from mentioned ones, they
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provide career guidance, moral, legal, patriotic and civil education and educational help for parents for socialization of
children with special needs.
Libraries for children offer such creative forms of organization of sociocultural events as character`s benefit, star opening,
library guide, literature ikebana, literature art, poetic podium, firework poems, literature diving, books rarity, musical
relaxation, literature and spiritual communion, book planetarium, different art-studios, workshops, drama studios, etc.
Libraries for children, especially in a town, countryside and district centre, are powerful sociocultural centres. They are
the ones that create cultural space and influence on the community environment.
Keywords: Modern library of Ukraine for children; Sociocultural centres of community; Ukraine; The children libraries;
Sociocultural functions of libraries
1. Introduction
Cultural space is a clear indicator of the degree of development of society, the provision of personal rights and freedoms,
creative expression, social and spiritual development. The basic element of culture is a library, the mission of which is
to form thinking and creative generation. The library for children has the feature responsibility not only to upbring the
younger generation, but also to adapt it to the society, providing psychological and pedagogical assistance, including
parents. Issues on the functions of children’s libraries were actively discussed in the 70s and 80s of the century. Despite
some skepticism, the children’s library has taken an important place in the sociocultural space, expanded its functions
increasing the impact on society. Understanding the importance of encouraging children to libraries, society is producing
the children’s book industry and leisure industry, using advanced technologies. After all, the library is the first link from
which the child’s path to a book and adult life begins.
In Ukraine, the children’s libraries network started from the end of the XIX century. Significant expansion of the system of
libraries for children refers to the 60s early 80s of the XX century. Since 1991, despite the complexity of the transition
period of independence, it has been possible to save experience and leave the network of libraries, including in the
countryside. The role of the research, publishing and methodical center is provided by the National Library of Ukraine for
Children, which has a universal composition of funds with a volume of 13612 copies of books, over 90 titles of journals
(2383 copies) issued before 1945. In total in 2016 there were 930 children’s libraries in the republic, serving around
3 million children annually. In 2018 there are 22 regional libraries in Ukraine, 11 central ones. Rural youth is served by
13,000 libraries for children. The children’s libraries network has in its infrastructure library centralized systems, created
in 9 large cities. They include district/city libraries, affiliates and departments.
In 1999, the Ukrainian Association of Libraries for Children was founded, which is an all-Ukrainian public association of
library workers. The objectives of the Association are the development of a children’s libraries network, the creation
of access conditions for children to information resources, implementation of the state policy in the field of children’s
reading, the introduction of the latest information technologies in libraries, raising the professional level of library staff,
etc (Statut ukrains’koi astsiatsii, 2018). Ukraine also has a representative office in the non-profit International Board
on Books for Young People (IBBY). Despite the significant role of the children’s libraries in society, they have not been
adequately investigated in the Ukrainian scientific literature. If the issue of a general library affair is devoted to a significant
set of research papers, there are not quantitative and thematic deficiencies of complex generalizations on the various
problems of libraries for children. In the view of thematic direction, it is possible to allocate works devoted to the role of
children’s libraries in the information society, in the adaptation of the younger generation, in the organization of leisure,
the development of creative abilities and the upbringing of children. The issue of sociocultural activities of libraries still
remains «popular» (Safonova, 2017; Chernous, 2015; Agarkova, 2017). Among the modern works of this direction, the
candidate’s dissertation A. Gordienko (2018) should be mentioned where the children’s library is considered as a culturaleducational phenomenon, its role in shaping the intellectual potential of society is determined. Priority directions of work
of libraries for youth in accordance with the United Nations Sustainable Development Goals for the period 2016-2030 are
defined in the publication by Lyudmila Rabadanova (2017).
A monographic collective study by authors of the National Library of Ukraine for children named “The history of the
development of libraries of Ukraine for children (the end of the XIX - XX centuries)” can be considered as a contribution to
understanding the national fundamentals of the formation of the library network (Gordienko, Kobzarenko, et al., 2015).
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It reveals the history of the formation of public opinion about children’s libraries, describes the process of the birth and
development of libraries for children in Ukraine until 1991, covers the role of the ascetics of the library business in the
dissemination and formation of the network of children’s libraries, the definition of the values of their functioning.
An important role in the exchange of experience, in the professional growth of library specialists for children, was the
quarterly scientific and methodological magazine “The World of Children’s Libraries”, which had existed from 2001 to 2013.
On the pages of this magazine you can find articles that reveal new forms and methods of service of readers, the formation
of library funds, the affection of children to love books, to read, to increase the professional skill of librarians, to analyze
areas of information and bibliographic activity, cooperation with local self-government bodies etc. The first electronic
issue of the magazine appeared in 2002 (Svit dytyachykx bibliotek, 2002-2013). In general, summarizing the topics of
publications in professional periodicals, it can be concluded that their overwhelming majority is educational-methodical in
nature, or represents the best practical experience. Thus, it should be noted that librarianship in scientific thought lacks
a clear definition of the strategic priorities of the development of the library sphere in the context of globalization and
transformational change. Mostly the publications can trace a classic view of the library for children, which had developed
in previous eras. Scientific literature lacks research on the synthesis of the best world experience in social partnership, the
development of new technologies of influence on the formation of a “reading nation” generation, the creation of a modern
image of libraries, and the organization of cooperation with state authorities and local self-government. Consequently,
scientific thought should be harmonized with those systemic changes taking place in Ukraine and in the world.
The aim of the study
Today in Ukraine the process of civil society development is actively taking place. A component of this process is the
implementation of a decentralization course aimed at the development of local self-government and, in general, at the
reform of all spheres of life of territorial communities. This brings changes in the community’s awareness of cultural
needs and gradually increases the status and role of the library for the community. Actually the library for children should
become an active and equal subject of social processes, but not an executor, as before, an auxiliary role in society. The
library institutions for small cities, towns and rural settlements are becoming particularly relevant, there they remain
the only centers of culture capable of bringing a breath of creativity, activity, and confidence in ensuring full access to
cultural values by children into sometimes a monotonous, slow life of the community. Therefore, the purpose of the study
is to determine the effective ways of libraries for children to ensure the sustainable development of the united territorial
communities.
Legislative support of activity of libraries for children
Since independence (1991), the library system of Ukraine has undergone structural changes. The Law of Ukraine “On
Libraries and Library Affairs” (1995; recent changes - 2017) defined the status of libraries, the legal and organizational
foundations of their activities. And the main thing - the Law guaranteed the right to free access to information resources
that are stored in library funds (Pro biblioteku i bibliotechnu spravu, 2017). Changes related to the improvement of the
network of libraries for children were introduced in 2009 in accordance with the Law of Ukraine “On Amendments to the
Law of Ukraine “On Libraries and Library Affairs” (2009, as amended in 2011). In particular, children’s libraries, as public
(publicly available) establishments, were prominent as specialized institutions that positively influenced on the formation
of library funds, the creation of targeted programs for work with children, parents and with the community and society,
in general.
The formation of a positive image of libraries for children and strengthening their role in the formation of an enlightened
nation was influenced by the Decree of the President of Ukraine “On the Strategy for Sustainable Development, Ukraine
2020” (Pro Strategiyu stalogo razvytku, 2015) and Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approving the
Strategy for the Development of the Library Case for the Period up to 2025 “Qualitative Changes in Libraries for Sustainable
Development of Ukraine” (Pro ckhvalennya Strategii rozvytku, 2016). State policy in the field of librarianship is aimed at
forming key priorities of libraries’ activities: on consolidation of society, adherence to European values, ensuring equal
and free access to information and knowledge, etc. The legislation also identified strategic directions for libraries aimed
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at further improving the regulatory framework of libraries and regulating standards in the library industry in accordance
with international recommendations; creation of an integrated library system; intensive development of document and
information resources on various media; creation of electronic libraries; developing reading through a social partnership
system; introduction of effective social communications, etc.
The reform of the library sphere is closely linked to the systemic social transformations that take place in Ukraine. In
particular, the course on decentralization, which called for the development of local self-government on the basis of the
creation of united territorial communities, also affected the changes in the activities of libraries. Thus, according to the
“Methodological Recommendations from the Organizations of the Network of Public Libraries in the United Territorial
Communities” (Metodychni rekomendatsii, 2017), the optimal network of libraries was determined taking into account
the type of united territorial communities and the quantitative composition of the population. In order to ensure equal
access of all interested persons to information resources, the legislation provides the creation of such new forms of
library services as: 1) library items as a form of non-stationary library service for the provision of library services as a
territorially separate subdivision of a public library where its staff member is working; 2) non-stationary library services maintenance outside of the stationary library, which ensures the approach of library services at the place of work, study,
rest or residence of the population; such a form can be carried out with the help of a library item, a mobile library, etc.;
3) a mobile library as a form of non-stationary library services, which provides for the provision of library services with
the help of specially equipped vehicles (bibliotable) (Metodychni rekomendatsii, 2017). Responsibility for the development
of public libraries in the united territorial communities lies on the local self-government bodies, which are the successors
of all the property that is located on the territory of the united territorial community. At the same time, communities
that are not included in the united territorial communities have the right, jointly with the local governments of the united
territorial communities, to combine, on a contractual basis, funds of local budgets to support communal institutions, to
create common infrastructure objects, including library establishments, to implement joint projects, etc (Metodychni
rekomendatsii, 2017). These recommendations also are applied to libraries for children belonging to public institutions.
At the same time, the problem of creating the National Library for Children is urgent. An analogue of such a library can
be the International Digital Library for Children, which provides free access to the best children’s book in the languages of
the world in order to integrate children into the world community on the basis of tolerance, respect for other cultures,
languages and ideas, and the involvement of children in the development of innovative technologies at reading books can
be as an example of a partnership: children for children (Bibliothèque Numèrique, 2018).
Research methodology
The methodology of the research is based on the system approach, which allowed the library for children to be considered
as a structural element of the library system and, at the same time, as a holistic phenomenon that has its own specific
nature. Cultural approach allowed to determine the place of the library for children in the sociocultural space of Ukraine and
its role in the formation of civil society, the implementation of systemic reforms related to the policy of decentralization,
democratization and European integration. The research used the methods of analysis and synthesis, the structuralfunctional method, the method of comparison, the generalization, the source-study method, the method of expert evaluation
of 22 web-sites of regional libraries for children.
2.The main part
Libraries for children, which are part of the library and information system of Ukraine, have a special mission in the process
of socialization of the individual.
Along with the information, cognitive, cultural, educational, communicative, entertaining, aesthetic, creative, relaxation
functions, an important place belongs to the functions of socialization, integration, social partnership. There is a formation
of modern models of social interaction between the subjects of the community, provided that the libraries have an initiative
role. Therefore, the study examined the activities of the National Library of Ukraine for Children, as well as the work of
regional children’s libraries of Ukraine (Vinnytsya (Vinnyc’ka oblasna biblioteka, 2018), Volyn (Volyns’ka oblasna biblioteka,
2018), Dnipropetrovsk (Dnipropetrovs’ka oblasna biblioteka, 2018), Zhytomyr (Zhytomyrs’ka oblasna biblioteka, 2018),
Zakarpattia (Zakarpats’ka oblasna biblioteka, 2018), Ivano-Frankivsk (Ivano-Frankivs’ka oblasna biblioteka, 2018), Kyiv
(Kyi’vs’ka oblasna biblioteka, 2018), Kirovohrad (Kirovohrads’ka oblasna biblioteka, 2018), Lviv (L’vivs’ka oblasna biblioteka,
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2018), Mykolaiv (Mykolai’vs’ka oblasna biblioteka, 2018), Odesa (Odes’ka oblasna biblioteka, 2018), Poltava (Poltavs’ka
oblasna biblioteka, 2018), Rivne (Rivnens’ka derzhavna oblasna, 2018), Sumy (Sums’ka oblasna biblioteka, 2018), Ternopil
(Ternopil’s’ka oblasna biblioteka, 2018), Kharkiv (Harkivs’ka oblasna biblioteka, 2018), Kherson (Hersons’ka oblasna
biblioteka, 2018), Khmelnytsky (Hmel’nyc’ka oblasna biblioteka, 2018), Cherkasy (Cherkas’ka oblasna biblioteka, 2018),
Chernivtsi (Chernivec’ka oblasna biblioteka, 2018), Chernihiv (Chernigivs’ka oblasna biblioteka, 2018)), except Donetsk and
Luhansk Region Children’s Libraries, Children’s Libraries of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol
(temporarily occupied territories). The role of the following factors is decisive in this process:
- rapid development of information and communication technologies, the result of which was the introduction of the
technologies of the Library 2.0, 3.0, and finally Libraries 4.0 into the work of Ukrainian libraries (Nazarovec’&Kulyk, 2017);
- distribution of electronic communication;
- growth of requirements for the competence of information specialists of library institutions;
- the development of democracy and the formation of civil society in Ukraine;
- tight conditions for funding libraries;
- distribution of various forms “Sharing Economi” – sharing of human and physical resources - which is reflected in the
emergence of such models as “Open Knowledge”, “Open Innovation”, “Co-design”, “Co-working” etc (Nazarovec’&Kulyk,
2017, p. 8);
- socio-political peculiarities of Ukrainian realities connected to military actions in the east of the country, the presence of
a significant number of internally displaced people.
Children’s regional libraries serve as a link between the communication chain “child-family-local community-societystate”. The main directions of realization of social interaction between actors of civil society with the help of information
and communication tools and social initiatives of library workers are: affirmation of the priority of family values, family
education, strengthening mutual understanding of family members; promotion of processes of socialization of individuals
at different age stages, with different physical and social abilities, in different social situations, realization of tasks of
information socialization (ensuring equal opportunities in mastering the cultural heritage; creation of conditions for the
discovery and development of children’s creative talent; protection of rights and interests of socially unadapted youth,
prevention of manifestations of homelessness, offenses; promotion of social adaptation and rehabilitation of children with
special needs or those who are in difficult life situations; vocational guidance activities); civic education; social partnership;
the establishment of a positive image of libraries, the authority among the authorities, and the spread of their influence
on the public by combining the efforts of library, educational workers, parents; informational and technological support of
dialogue of citizens with power structures.
The project activity as a means of implementing social interaction
One of the most effective means is project activity and the implementation of targeted programs. Realization of project
implementation covers several areas of social interaction realization, based on a social partnership, on the interaction of
libraries with other institutions for joint activities in the interests of the project participants and project organizers as well
as the local community. Thus, the library becomes the organizer of the social space of the territorial community. Projects
and programs cover a variety of areas, among which are:
propagation of books and family reading, increasing prestige of reading (the National Project “Ukraine Reads To
Children”, relevant regional projects, in particular the Internet project “VIP-person without a tie” of the Kharkiv Regional
Library for Children, the project “the 17th page of non-stop” of the Kherson regional library for children, the project “Volyn
reads to children” of the Volyn Regional Library for Children, etc.; the project “Library club for reading and entertainment
“Sunny rayon on a bookshelf” Kirovohrad Regional Library for Children named after. T.G. Shevchenko; the project “The
Library Goes Out” Volyn Regional Library for Children; the project “BiblioRadio” of Dnipropetrovsk regional library for
children; the project “Library + School + Family = success” of the Zhytomyr Regional Library for Children; the project
“Academy of Family Reading” of the Kiev Regional Library for Children);
promotion of families strengthening through joint activities (video project “Shevchenkiana of our family” of the
Kherson regional library for children; the project “Family Weekend or SpongeBob invites: trip to country Multland” Volyn
Regional Library for Children);
organization and support of local lore activities as a means of forming a national-cultural identity (the target
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program “Sources of Local Lore” of the Kharkiv Regional Library for Children; the project “Games of patriots of Kherson
region” of the Kherson regional library for children; international project “We are Ukrainians. You and me!” Lviv Regional
Library for Children, etc.);
establishing cooperation between the police and the public (POLIS Program in the framework of the project “Public
Involvement in Reforms”, the “Police and Community” project of the Kirovohrad Region Library for Children named after
T.G. Shevchenko, Chernivtsi regional library for children)
integration assistance to children affected by the armed conflict in the East of Ukraine and the annexation of the
Crimea, as well as provision of social and cultural employment for children whose parents are soldiers of the ATO (project
“Integration through Dialogue” of the Kirovohrad Regional Library for Children named after T. Shevchenko );
promoting the socialization of ATO participants and their families, as well as promoting the sustainable integration
of internally displaced people into the local community (the project “Make a Step to Peace” of the Kharkiv Regional Library
for Children; the Project “Fine Unity” of the Ternopil Regional Library for Children);
introduction of interregional cultural partnership, creation of conditions for the full integration of Donetsk and
Lugansk regions into a single cultural and artistic space of Ukraine (Targeted Integrated Project “Ten Steps to Peace” of
the Kharkiv Regional Library for Children);
use of the Internet for the introduction of new library services, user servicing, classes on the formation of an
information culture for children and adolescents; assistance in education and leisure activities for schoolchildren (the
project “Modern library - modern services” from the program “Bibliomist”);
overcoming social and cultural isolation of children and adolescents who are in a disadvantaged socioeconomic
situation and promoting their social and labor adaptation to further independent life by providing free legal and psychological
and pedagogical assistance to socially disadvantaged categories of middle and upper secondary school children; and
parents, guardians, educators of orphanages ( the project “Take a look into the future” of the Ternopil Regional Library
for Children, who won the “Free Internet Access” competition with the assistance of the Bibliomist program; the project
“Computer technologies for children from socially disadvantaged families, troubled adolescents and children - invalids” and
the Comprehensive target program “Territory without a lattice” of the Kharkiv Regional Library for Children);
providing innovative services for the smallest library users and their educators (parents, guardians, educators,
teachers, children’s librarians), the organization of joint activities of children and parents with the aim of adapting children
to the environment, promoting reading engagement and raising love for the book through the game ( the project “Innovative
services for children” of the Ternopil Regional Library for Children, the project “Book-kindergarten” Levenia “of the Lviv
Regional Library for Children);
promotion of multifunctional rehabilitation of children with special needs (the project “Rays of Hope” of the
Kharkiv Regional Library for Children; “Computer Technologies for Children from Socially Disadvantaged Families, Troubled
Adolescents, and Disabled Children”, Kharkiv Regional Library for Children; the project “You are not one in the world “of
the Vinnytsia Regional Library for Children named after I.Ya. Franko, the project “Read to Friend” of the Chernigiv Regional
Library for Children named after M.Ostrovsky);
provision of legal assistance, consultations, organization of legal education (the project “Legal League” of the
Kharkiv Regional Library for Children; the project “Fine Unite” of the Ternopil Regional Library for Children; the web project
“Children’s Rights” of the Kherson Regional Children’s Library; the project “The youngest’rights” Vinnytsia Regional Library
for Children named after I.Ya. Franko);
support for the formation of healthy lifestyle skills for children (the project “Library - Health Territory” of the
Kharkiv Regional Library for Children; the project “We are for a healthy lifestyle” of the Vinnytsia Regional Library for
Children named after I. Franko);
prevention of youth unemployment by creating preconditions for a comprehensive system of professional
orientation of young people (Inter-regional project on vocational guidance of the student youth of Proficamp, which involves
Transcarpathian, Lviv, Rivne and Kherson regions, in the implementation of which regional libraries for children are involved,
in particular: the project “ProfiStart: young people choose the future” of the Kherson Regional Library for Children, the
project “Know and Love Your Territory” of the Rivne Regional Library for Children);
popularization of financial and economic education for youth (the project “Million is simply!” Kherson regional
library for children, Chernigiv regional library for children named after M. Ostrovsky);
assistance in mastering English (the project “Speak, learn, know English” of the Vinnytsia Regional Library for
Children named after I.Ya. Franko, the project “English 1 2 3 in the library” of the Volyn Regional Library for Children, the
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project “English in Children’s Libraries of Lviv” Lviv Regional Library for Children (Zvit pro robotu, 2018) etc.
The implementation of projects and programs involves a variety of activities to achieve the declared objectives. Among the
most common ones are trainings, round tables, quests, festivals, holidays, master classes, game programs, workshops,
exhibitions, art-hours, contests, presentations, consultations, hours of communication, informational announcements,
seminars, etc. These forms of activity can be used both within the framework of the projects and independently. Projects
can be part of programs.
Thus, the implementation of the project “Library Reading and Entertainment Club “Sunny Promenary on the Book Shelf”
provided by the Kirovohrad Regional Children’s Library (within the framework of the “Active Citizens” – a program for
the development of young people and communities implemented by the British Council in Ukraine) which promoted the
creation of a comfortable library environment for all categories of children-users and their parents, included innovative
activities and game programs that help to organize and hold family leisure and guidance, and aimed at the development of
communicative socialization skills for sustainable urban community development (Proekt social’noi’ dii’, 2018):
1. To the All-Ukrainian Children’s Reading Week:
- Day of the reading family “I read – I play – I draw”.
2. To Easter:
- Holiday “Let’s sing, ladies, fun song”
3. To the International Family Day:
- Family holiday “Feel the warmth of the family”.
4. To the International Children’s Day:
- The game “Fairy-tale miracles of travel”;
- Harry-contest “Magic world of fairy tales”;
- Review of the book exhibition “With a Book on Vacations to Miss Ever”.
5. To the Independence Day:
- Patriotic holiday “From Unity to Independence”;
- Workshop in technology application “Ukraine in the heart of everyone”;
- Review of the book exhibition: “Forever, glory to Ukraine, heroes are glory forever.”
6. To All-Ukrainian Day of Libraries:
- Travel-game “Who creates a book” (together with Imex publishing house);
- Action “Read - the company travels with the city”;
- Workshop “Book Hospital”.
7. To the Holiday Halloween:
- Holiday “Twilight in the library-2”;
- Workshop “Cute Pumpkin”.
8. To the All-Ukrainian Day of Culture Workers and Masters of Folk Art:
- Virtual Library Lessons “From Manuscript to Book”;
- Review of the book fair “Travel to fairy-tale Europe”;
- Workshop “Book Hospital” from the cycle of activities of the project “Quick book help”.
9. To the New Year holidays:
- Cascade of information messages “Crystal Divas”;
- Creative workshop “Christmas homemade crafts for young fiddlers”;
- Review of the book exhibition: “Fairy Tale”.
Directions of cooperation within the framework of the social program “You are not alone in the world” of the Kharkiv
Regional Library for Children (purpose - integration of people with special needs, internally displaced people in public and
public life) (Social’na programa, 2018), become the project “Tactile Books”; the project “Books Available in Language for
Children with Special Needs”: creation of a specially adapted library; the project “Children with special needs from among
internally displaced people”: a modular town. The following forms of work were selected:
- story telling;
- psychological training;
- distance trainings;
- rehabilitation measures (organization of cultural events, sand animation, making of pests, computer literacy training);
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- social activities (counseling lawyer, child pediatrician).
A common form of social interaction between libraries is the club work, which covers various activities of regional libraries
for children. The advantage of such an organizational form is the opportunity for the club members to engage in their
favorite, and thus interesting business in an informal setting in the circle of interested accomplices, resulting in increased
educational, upbringing, communication and other effects of social interaction. Clubs (differently - studios, workshops,
creative laboratories, etc.) are present at all, without exception, regional libraries of Ukraine for children. They attract
readers-participants not only with a variety of activities, but also with creative names: “Read - company travels” - for
preschoolers and junior students, theater studio “Cheshire Cat” - for future actors and actresses, Bibliocafe - for book
gourmets, “Case № ...” - the club of the Internet center of the Kherson regional library for children; club “Reader
Marzipan”, creative laboratory “Magic 3D”, club for infants “Leopuzyki” of Lviv regional library for children; the club of
family leisure “Ninteshk @”, the club of interesting meetings “DOTYK” of the Rivne state regional library for children, etc.
Consolidation of the family by means of library activity
One of the priority tasks of the children’s regional libraries is to promote the strengthening of the family as a primary social
unit, the micro-community, within which the sociocultural foundations of the conscious member of the local territorial
community, the citizen of Ukraine as a whole, are laid. Therefore, in the circle of subjects of active influence of libraries
there are parents and other members of the family. In addition to organizing clubs, promotions, contests of family reading,
libraries offer psychological and pedagogical support for both children and parents, a wide range of information and
reference resources on education and upbringing. Sites of all libraries contain relevant information pages. Kirovohrad
Regional Children’s Library offers the headings “Child Psychology and Upbringing”, “Preschool Pedagogy”, “Legislative
Materials on the Protection of Motherhood and Childhood”, Internet resources for children and adults; within the
framework of the project “Look to the Future” in the Ternopil Regional Library for Children there is the “Parent Academy”,
which helps to advise parents, guardians, educators of orphanages on issues of raising children and communicating
with them, “Library Social and Psychological Service”, whose task is psychological and pedagogical support for children
and adolescents, “Club” Biblio.inter.net”, which provides information and practical assistance to children on questions
of pro-occupation, employment and realization of their cultural and leisure needs; “The blog of a psychologist”, “Legal
Encyclopedia” for children, adolescents, parents is represented by the Kharkiv Regional Library for Children; In the “Family
Affairs” club of the Transcarpathian Regional Library for Children, parents can get the most up-to-date information on
issues of education, organization of children’s reading, family rest, etc.
Ensuring equal access to information, knowledge and cultural heritage
Social interaction is a communication and information interaction, and therefore the modern children’s library should meet
the information requests of users, outstrip them, and form the information culture of the community. Regional children’s
libraries traditionally provide users with the ability to use databases, electronic catalogs, online resources, virtual help, etc.
So, the rubric of the Ternopil Regional Library for Children “Resources for Parents” offers information pages “Child Safety
on the Internet. Six Parental Rules”, “Internet Quiz “Do you Know the Computer?”, “Internet Resources for Parents”,
“Incredible Things About the Internet”, “Online Behaviour Rules”, “There is no life without the Internet”, “How to make
your computer useful and safe”. In order to overcome information inequality, to form a culture of use and information use,
such forms of work as classes on information and computer literacy, trainings, consultations, web lessons, infoschool, and
free access to the Internet are given in libraries.
In particular, in 2014 in the department of computer technologies and provision of Internet access users of the Kirovohrad
Regional Library for Children held a solemn presentation of the project “Modern Library - Modern Services” from the
program “Bibliomist” of inequality, the formation of a culture of use and consumption of information, the following forms
of work, such as classes on information and computer literacy, training, counseling, web lessons, infoschool, and free
access to the Internet in libraries (Proekt vid program, 2018). As part of the project, in December 2013, the library
received 9 computers equipped with webcams, microphone headphones, MFP devices, Microsoft licensed software, and
local networking equipment. In order to implement the project in the Internet-hall of the library: “Game room” - a gaming
zone for the development of children with the help of online resources and media library of the library; “Speaking land” is
a zone for providing Skype-capable communication and various forms of online communication and “Education-online” – an
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area for providing information support and assistance to students on issues of self-education, education and admission to
higher education. Within the framework of the project for the users of different age categories there are constantly held
classes on information and computer literacy, training “Features of communication in the virtual: online security”, “Skype
- communication without limits”, “Communication without borders of social networking pages” “Getting acquainted with
search engines of the Internet: Computer megapolis”, “Together with Piznayko to the country of knowledge”, “Study with
the Internet”, “Getting ready for ZNO”, etc. The functions of the trainers are performed by the staff of the institution.
At the trainings, get acquainted with the basics of working with the computer, study the main text editors, create their
own mailboxes, etc. In addition to training sessions, employees of the department of computer technology and providing
Internet access to the users provide individual consultations help, prepare interesting, quality essays, presentations,
create their own blog or video. Thanks to the project, in the library appeared free access to the Internet through Wi-Fi
connection, which allows the users of the institution to work not only on library computers, but also on their own media
(tablets, smartphones, etc.).
The project “Modern Library - Modern Services” also provided the users of the institution with access to worldwide
electronic information resources at a new higher-quality level, greatly expanding the library’s capabilities.
Modernization of communicative-educational library space
The key to transforming the library into the center of social activity, in particular the children’s one, is the creation of a
creative educational, creative, communicative, informational space. The means to accomplish this task is to develop blogs.
Part of the regional libraries for children is actively involved into this process, among which there are (Sajty ta blogy,
2018): National Library of Ukraine for Children: «NBUshka: unofficial NBU site for children», «BiblioTemaTV: videoblog of the
NBU for children», «A little reader: a blog for 9-10 year-old children (NBU for children)», «A psychologist in a library: a blog
for children and their parents (NBU for children)»; Zhytomyr Regional Library for Children: “City Online: a blog of Zhytomyr
Region Library for Children”, “Creative Path: a blog of Zhytomyr Regional Library for Children”; Transcarpathian regional
library for children: “Travel together with the Silver Earth: a local history blog of the Transcarpathian Regional Library for
Children and Youth”; Zhytomyr Regional Library for Children: “City Online: a blog of Zhytomyr Regional Library for Children”,
“Creative Path: a blog of Zhytomyr Regional Library for Children”; Transcarpathian regional library for children: “Travel
together with the Silver Earth: a local history blog of the Transcarpathian Regional Library for Children and Youth”; Lviv
Regional Library for Children: “Bibliozrozinki: a photoblog of the Lviv Regional Library for Children”, “BlogNot Methodist: a
blog of the Lviv Regional Library for Children”, “Biblio-Graf: a blog of the Information and Bibliographic Department of the
Lviv Regional Library for Children”, “BiblioLito: a blog readers of the Lviv Regional Library for Children”; own blogs also offer
Mykolaiv, Odessa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil, Kharkiv, Kherson, Khmelnytsky, Cherkasy regional libraries for children.
So, in February 2012, the blog of the Ternopil Regional Library for Children “Bibliomistechko” (Bibliomistechko, 2018),
began to operate, which won the contest “Educational Innovative Libraries – 2011” under the program “Bibliomist”. The
project “Bibliomistechko” is designed for children from 1 to 10 years old. Visiting the “Bibliotekoostochka” visitors visit
“The Fairy Tale”, where you can listen and watch audio and video shows, read your favorite books, try acting skills in
the puppet theater; they will compete in compiling a picture of puzzles, take part in logical and developing games in the
“Quarter of Wise Men”; they will play in mobile and role-playing games on “Game Square”, from which you will be able to
get to the children’s “Internet corner” where you can take part in Internet quizzes, make flash cards on the interactive
SMART board and touch screens, play video games , make a virtual journey, chat with friends in Skype; Will be able to
sculpt from plasticine, to make vikantynki, to paint pysanky, to build from cubes and constructors in the workshop “Umili
ruchky”(“Skilled hands”) and “Budmajdanchyk”(“Construction site”). The objectives of the project are: the creation of
appropriate conditions and a relaxed atmosphere that will encourage the involvement of children to read and educate
the love to a book through the game; assistance to parents in teaching early childhood literacy, in adapting a baby to
the environment (behavior in the street, in the clinic, supermarket, hairdresser’s, library, etc.); informational support of
parents, educators and teachers in mastering them pedagogical and psychological skills of upbringing children.
To implement the project, a number of tasks was solved by library staff (Proekt Innovacijni poslugy, 2018):
•
creating favorable conditions for visiting the library with preschoolers with parents;
•
arrangement of a zone for entertainment and reading, taking into account age range of children: from 1 to 3 years,
from 4 to 6 years, from 6 to 10 years;
•
mastering the skills of providing innovative services for children in the library, use of innovative game technologies
from the experience of public libraries in the world;
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•
preparation and conducting of trainings for children librarians of Ukraine and region, as well as for parents,
educators and teachers;
•
preparation of a manual with information materials and a description of the interactive method of working with
children on the basis of experience gained;
•
creation of the website of the “Library Museum” project, an information blog, publishing of printed products
(booklets, bookmarks, brochures describing innovative services for children);
•
involvement of parents in joint activities with children (family reading, making applications, toys, beaded items,
designing, interactive games) and organizing and conducting mass events for children;
•
provision of practical and methodical assistance to parents on the issues of upbringing children through a book and
expert advice.
Important conditions for project implementation are trusting, equal relationships between project participants (children,
librarians, parents, educators); taking into account the age and psychological characteristics of children; the frequency of
training sessions and systematic information communication. The staff of the library provides feedback to little visitors and
parents who can write their impressions, comments, wishes in the “Reviews and Wishes” book. It should be emphasized
that the records reflect the enthusiasm and gratitude of the visitors to the creative team of the library (Vidviduvachi pro
Bibliomistechko, 2018).
Development of effective social communications and social partnership
As a community center, children’s libraries are gradually becoming platforms for the implementation of the state social
policy, mastering the modern tools of community dialogue with the authorities, which advocates e-government. In particular,
Mykolaiv Regional Library for Children named after. V.Lyagina introduces the concept of e-government, its tasks, electronic
services to users and offers a number of electronic resources on its site under the following headings:
“E-Government”, “Internet-receiving government agencies”, “E-legislation”, “Statutory acts of the Mykolaiv region”,
“E-database”, “E-library”, “E-employment”, “E-advice “E-culture”, “E-customs”, “E-education”, “E-pension”, “E-payments”,
“E-taxes”, “E-services”, “State Migration Service of Ukraine” “,” E-mail “,” E-registry “,” E-search “,” E-subsidy “,”
E-court “,” E-bidding “,” E-transport “,” E-justice “, “A preliminary entry for admission to the portal of the Main Territorial
Department of Justice in the Mykolaiv region for filing documents on: state registration of real rights to real estate;
registration of acts of civil status for birth and death; conclusion and termination of marriage; change of name; determination
of date and time of state registration of marriage» (E-urjaduvannja, 2018). Chernihiv Regional Library for Children provides
information links to the Chernihiv Regional State Administration; Chernihiv Regional Council; Ministry of Culture of Ukraine;
Department of Culture and Tourism, Nationalities and Religions of Chernihiv Regional State Administration.
Successful implementation of projects and programs primarily depends on the establishment of effective libraries, often
multifaceted, with various organizations, institutions, authorities, movements, funds, media resources, etc., which enables
to solve problems of the local community in different directions. As the Deputy Director General for Kharkiv Regional
Library for Children Roman Dragan noted, “social partnership is a progressive form of interaction with the external
environment and a significant factor in the development of libraries. The most promising partnership is the one based
on a program-targeted approach. The development and implementation of the programs allows us to formulate a joint
strategy of activity, to concentrate intellectual resources in the spheres of educational and social-humanitarian activities,
development and promotion of reading, implementation of large-scale international, all-Ukrainian, interregional events,
actions, contests, etc” (Ogljad dijal’nosti, 2017).
So, the Kirovohrad Region Library received funding from the British Council for the project “Library Reading and Entertainment
Club” Sunny Spit on the Book Shelf “, joined in 2015 to the “Active Citizens “Program for the Development of Youth and
Communities” implemented by the British Council in Ukraine. The project was implemented by the Department of Children’s
and Family Reading in cooperation with the NGO “Center for the Development of Man and the Family” Sunny Bunny “, the
youth public organization “Family Montessori Center “Ladushka”, as well as other partners and friends of the library.
In 2016, Kirovohrad Regional Library for Children named after T. Shevchenko participated in the project “Involvement of
the public in reforms”, part of which is the POLIS program aimed at fruitful cooperation between the police and the public.
Within the framework of the “Police and Community” project, with the support and assistance of the IREX International
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Organization, the library has become a communicative platform and organizer of joint events with patrol police for children,
their parents, educators and teachers, during which such important issues as the structure of the new police, rules of
road safety and the treatment of children in case of emergencies, bullying in the children’s environment, the causes of
juvenile delinquency and their prevention. The public organization “Press Club of Reforms”, the Regional Shevchenko Library
for Children, the “Return to Life” Charity Fund and the Flight Academy of National Aviation University have become partners
of the program. During 2016-2017, the Local Center for Civic Education, whose activities were aimed at providing
integration assistance to children affected by the armed conflict in the East of Ukraine and the annexation of the Crimea,
as well as providing social and cultural services, worked on the basis of the department of teenage reading and information
and advisory services. the employment of children whose parents are ATO soldiers. The local center worked through the
participation of the library in the project “Integration through Dialogue” in cooperation with the All-Ukrainian Association
of Teachers of History and Social Sciences “New Day”, supported by the European Union. A series of library events,
workshops, meetings with specialists, held for children within the framework of the Local Center were organized; On May
11, 2017, the library opened a mobile youth art exhibition “What is Hard to say” (an author – a Ukrainian photographer
Christina Muzychuk). The participants of this art project were children who suffered from an armed conflict in the East of
Ukraine.
Kirovohrad Regional Library for Children named after. T.G. Shevchenko together with the Department of Culture, Tourism
and Cultural Heritage of the Kirovohrad Regional State Administration, the regional center of folk art, the regional public
organization of invalids “People’s Academy of Creativity” have organized regional stage of the All-Ukrainian Festival of
Creativity of Persons with Disabilities, “The Barriers of Life”for several years on the basis of the library (Istorychna
dovidka, 2018).
Among the partners of the Ternopil Regional Library for Children there are: Ternopil Regional Organization of the Red Cross;
Communal Institution of the Ternopil Regional Council “Health Center”; Main Department of Justice in the Ternopil region;
City Justice Department; Union of Young Lawyers of the Main Department of Justice in the Ternopil Region; Ternopil city
department of internal affairs; Ternopil City Center for Social Services for Families, Children and Youth; The Main Directorate
of the National Police in the Ternopil region; Service for minors and children of Ternopil city council; NGO “Information and
Legal Center” Human Rights “; Student initiative of Ternopil; public organization Youth Center for Development “Mist”;
Publishing House “Navchalna Knyha-Bogdan”, “Jura”, “Pidruchnyky i posibnyky and manuals”, “Medknyga”, etc.
Before the implementation of the project “the17th page of non-stop”, launched with the purpose of popularizing the book
and reading among young people and representing a series of meetings with successful people, Kherson regional library for
children attracted guests-representatives of various spheres of social activity, among them there are: Volodymyr Saldo,
People’s Deputy of Ukraine, a mayor of Kherson in 2002-2012; Tatyana Varuschik, a deputy of the Kherson City Council;
Vyacheslav Savchenko, a Head of the Security Service of Ukraine in the Kherson region; Ihor Semenchev, a chairman of
the Anthony Village Council; Sergiy Koka, a military commissar of the Kherson region; Oleg Mazuryak, Chief Doctor of the
Kherson Cardiology Dispensary, the Honored Doctor of Ukraine; Vladlen Hirin, an entrepreneur; Alexander Book, a Director
of the Regional Academic Music and Drama Theater named after. Mykola Kulish; Nadia Zvyagintseva, a poet, an editor of
the publishing project “Literary Treasures of Kherson Region”; Mykhailo Tolstykh, a surrealist artist, a philosopher and
others.
Sites of all regional libraries of Ukraine for children contain information about friends and partners of libraries. The main
areas of social partnership include the following ones:
- library-reader partnership;
- partnership with authorities;
- partnership with information bodies;
- partnership with educational institutions;
- partnership with cultural institutions;
- partnership with public organizations;
- economic partnership (business structures, enterprises of various forms of ownership);
- partnership with religious communities and confessions;
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- professional partnership (interaction of libraries);
- international partnership;
- Individual partnership (interaction of libraries);
- volunteer activities.
4.Conclusion
Thus, at the present stage, there is a change in the format of the work of children’s libraries: from the library-bookstore
to the library-public institution, the sociocultural center of the community. Through their activities, they prove their
significance to the community, fully revealing their social potential. Mechanisms for the implementation of this role of libraries
include: modernization of information and technological base; constant active participation in national and international
programs, competitions, in the activities of library associations that greatly enhances the access of the library to the
means of modernization of activities and libraries’ space; development of social partnership; mastering organizational and
communicative competences for cooperation with the community, local and central authorities, business, mass media,
national and international organizations; Creation of a creative educational and communicative space for the disclosure
of the children’s internal potential, their integration into the community, uniting around the activities of local residents
and internally displaced persons; coverage of libraries in the media, the use of PR and advertising tools to promote their
activities.
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Abstract
The paper presents the “Tehnoteka” project based on the makerspace concept introduced into Children’s Department of
the Belgrade City Library in October 2016.
The makerspace is a modern library concept that has been popular around the world over the last few years. It contributes
to changing the paradigm of library users, who shift from the position of passive recipients of information and knowledge
to an active role in developing and redesigning library services.
The idea of creating “Tehnoteka” emerged from the interest in following the latest international library trends, as well as
meeting the needs of community and young patrons to whom the library should cater in the first place.
The “Tehnoteka” project was recognized as one of the successful solutions for work improvement that is compatible to the
needs of the modern age. It was brought about thanks to the support of the Ministry of Culture and successful partnership
of the public library and EduLab, citizen association engaged in the field of advanced techniques of learning and creative use
of LEGO Education didactic resources.
The transformation of the Children’s library within the makerspace concept is described, through the development of the
creative, collaborative, hi-tech space equipped with digital tools and didactic materials such as 3D printer, 3D scanner,
3D pen, VR headset and LEGO education robots WeDo2, for elementary school children and Mindstorms EV3, for middle
school children.
In such a place, children and youth with similar interests can gather in order to deal with computers, technology, electronic
devices, robots and applied science. Through informal, playful learning, networking, experimenting and hands-on activities,
with the help of trained librarians and team of young volunteers, students can improve their digital skills, learn the basics
of programming and robotics, master knowledge envisioned by STEM concept (science, technology, engineering, math),
and become competent in searching and finding information in the library.
In the paper, the free of charge workshops in LEGO programming and 3D modeling and printing are explained in details.
The precise description of an innovative curriculum of the workshops “The First Serbian Mission to Mars” realized within
“Tehnoteka” project is also provided. These workshops are specially designed for children from 12 to 15 years old,
interested in science and programming, and dreaming of investigating Mars one day. In a cycle of 12 workshops, they get
more familiar with the “Red Planet”, they learn how to build LEGO Education Mindstorm robots, how to program them,
use their engines and sensors to perform various tasks in order to “explore” Mars, and study living conditions using VR
headset.
Continuing the First Serbian Mission to Mars, a 4-workshop module that uses Minecraft education in teaching was
implemented. The module was oriented on problem solving skills, chemistry and cooperation between students.
The projects are thoughtfully crafted to guide students on a learning journey in which they connect to prior knowledge and
build on that understanding through hands-on investigations with building and programming.
The multiple advantages of organizing such creative workshops are pointed out. Librarians are sure to attract new patrons,
provide them with much more than books, and offer knowledge not envisaged by classical educational system.
By developing makerspace concept, a space in which one can read, experiment, use new technologies, contemplate,
and adopt different types of knowledge is created. The learning mission is to make critical thinkers and problem solvers,
collaborators, and creators. That way children’s library successfully performs its role of the extended arm of the educational
system, fulfilling an important task of the library as a place of lifelong learning.
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1.The Makerspace Concept
The 21st century makerspace concept has emerged from the maker movement, which represents a technology-based
extension of DIY (do-it-your-self) and DIWO (do-it-with-others) techniques that intersects with hacker culture where
there is a strong emphasis on technology. The maker movement embraces the power of collaboration where participants
can collectively engage in “learning by constructing knowledge through the act of making something shareable” (Martinez
& Stager, 2013). The essence of the movement lies in “moving from consumption to creation and turning knowledge into
action” (Fleming, 2015). It has the profound impact on education and promotes learning-through-doing in an open, social,
and peer-led environment. Maker-centered learning helps students see themselves as people who can effectively take
action in the world by making, hacking, or redesigning the objects and systems in their lives. It has the potential to increase
young people’s proficiency in STEM subjects (Clapp et al., 2017).
When the primary promoter of the Movement Dale Dougherty launched Make Magazine in 2005, he sparked a worldwide
Maker Movement. In 2014, Mark Hatch, cofounder of one of the first and most successful makerspaces, proposed a
Maker Movement Manifesto establishing some important rules for innovation, describing makers’ activities organized
around nine key ideas: make, share, give, learn, tool up, play, participate, support, and change (Rosenfeld Halverson &
Sheridan, 2014).
2.Introducing Makerspace in the library
“The library as a warehouse of information is an outdated concept. The library of the 21st century is a community
workshop, a hub filled with books but also with the tools of the knowledge economy” (Resnick, 2014). The authors of the
text agree with this statement and are deeply aware that the important role of today’s public library is to help students
to be future-ready, actively engaged in digital and information literacy efforts and lifelong learning. Some of the most
important competencies in modern students are digital ones. Students are expected to solve complex problems using their
experience and problem solving skills. They are supposed to create digital content using applications on computers or their
mobile phones and research topics they learn via the Internet or by using digital devices.
Makerspace is one of the answers to the demands of a new age. Introducing makerspace in the library is a growing trend
to include a place where learners have the opportunity to explore their own interests, to tinker, create, invent and build
using the variety of tools and materials. It is a correct, secure way to keep libraries relevant and vibrant in these changing
times. Fayetteville Free Library in New York State is the first public library to create a maker space in 2012. The initiative
started to grow and libraries have remained an ideal setting for makerspace events across the world.
With this in mind, Children’s Department of the Belgrade City Library has taken on an proactive educational role. Believing
in the power of technology to transform teaching and learning and accelerating innovation, it is heavily involved in the
knowledge construction processes of its target groups. Following the IFLA Guidelines for Children’s Library Services
and the recommendations of the IFLA/NESCO Public Library Manifesto , it continuously meets its users’ needs, updates
services and keeps up with world’s trends in librarianship. It offers diverse innovative activities and numerous educational
workshops with clear, smart goals: to encourage children to read, to modernize learning process, as well as to make young
patrons experience the library as a modern place for creative work and lifelong learning. That is why in October 2016, the
digital makerspace project “Tehnoteka” was introduced in Children’s Department of the Belgrade City Library.
3.The birth of “Tehnoteka”- digital makerspace project
The project “Tehnoteka”, a modern library concept, was grounded in the idea to make a fusion between a traditional
space of a library with bookshelves and a space where the users will learn in innovative ways. In such a place, patrons
get an opportunity to engage with digital technologies, develop digital skills, learn coding and robotics, master knowledge
envisioned by STEM concept, as well as become competent in searching and finding information in the library.
The project was brought about thanks to support of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia and
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successful partnership of the public library and NGO EduLab, citizen association engaged in the field of advanced techniques
of learning and creative use of LEGO Education didactic tools and teaching resources. Within the project, children’s library
was transformed into a collaborative, multifunctional, creative space equipped with various teaching aids and digital
tools such as 3D printer, 3D scanner, 3D pen, VR headset and LEGO education robots WeDo2 and Mindstorms EV3.
Through networking, practical work, multidisciplinary approach and research process, children and youth have a chance to
acquire practical and useful knowledge and skills that are not provided within the formal education system. Through playful
learning, and experimenting, with the help of trained librarians, young volunteers and facilitators, they create different
items in a hi-tech space.
4.LEGO Education workshops: STEM-based makerspace
Free of charge, LEGO programming workshops have been organized for young patrons with similar interests in dealing with
computers, technology, electronic devices, robots and applied science. They are designed and conducted by instructors volunteers and librarians who have been trained to work with LEGO robots, in order to help children make the first steps
into the world of programming.
LEGO WeDo 2.0
Since the concept of makerspace is based on studies that suggest that knowledge is acquired much more effectively
through play, collaboration, actively engaging, meaningful, and socially interactive experiences (Zosh et al., 2017), when
playing with LEGO Education robot sets, children are stimulated in many different ways.
LEGO Education WeDo 2.0 makes elementary science come to life. It is aimed at elementary-school-age children to enhance
their curiosity and science skills. The kit consists of a smarthub, a medium motor, motion sensor and building elements.
Combining hands-on LEGO bricks with easy-to-use coding software, through real-life STEM challenges and carefully
designed curriculum pack, students are enabled to explore, create and share their scientific discoveries as they build,
code and modify projects. As they collaborate, they deeply engage with science, engineering, technology, and computing .
Each workshop consists of 3 phases: explore phase - where children talk to the facilitator about their experiences and
knowledge related to the topic; create phase - where children, following the instructions from the software, make a model
related to the choosed topic and learn how to code; share phase - where children illustrate their research and team
journey and present their work to the group.
Here is an example of the workshop on the frog metamorphoses, where children learn about life cycle through abovementioned phases. After the explore stage, when they search in encyclopedia and on the internet for interesting and
informative facts about frogs, their life cycle, nutrition, habitat, etc., they create a LEGO We Do frog robot. The robot
starts out as a tadpole and gradually, by adding LEGO pieces, it turns into an adult frog. Children make it move by
programing its smarthub, and its motors, and motion sensor. In the last phase, students present what they learned, teams
compare, and share their findings. Workshops organized in such a manner ensure that the participants do not to forget
the matter as easily as they would if it was presented “frontally”, in non-creative way. The extra benefits of these kind of
workshops are developing competencies, building student’s confidence to ask questions, define problems, analyze data and
design their own solutions.
LEGO EV3 Mindstorms
LEGO Mindstorms Education EV3 is aimed at middle school and high school students and it grows their critical thinking
and creativity in computer science, science, technology, engineering and math. LEGO Mindstorms are easily programmable
robots, which are accompanied by a great variety of bricks, a smarthub, motors, sensors, and student-ready curriculum
materials based on standards that ensure students’ learning outcome within STEM and Computer Science. These robots can
be programmed in order to execute commands and react to different stimuli received through their sensors. Participants
are provided with manuals for building and programming LEGO robots: The LEGO Mindstorms EV3 Discovery Book, The Art
of LEGO Mindstorms, The LEGO Mindstorms EV3 Idea Book, etc. Programming is done by dragging and dropping icons on
tablets into a line to form command, allowing students to build simple programs, and then easily and intuitively build on
their skills until they are developing complex algorithms . They build robots that move and measure distance and speed,
use color, gyro, touch and ultrasonic sensors to sense a range of data, and perform complex tasks. Students see them
more as a game rather than educational tools since the majority have played with LEGO bricks in the past. The game part
is a very important factor for promoting and motivating students to teach (Atmatzidou et al, 2008).
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First Serbian Mission to Mars
Based on curriculum materials for LEGO Mindstorms EV3, “First Serbian Mission to Mars” workshops have been organized
in the children’s library. They are intended for children ages 11 to 15, interested in science, programming, and dreaming
of visiting Mars one day. The activities are designed to familiarize children with Red planet (atmosphere, temperature,
volume and mass, distance, etc.), with robots that are being sent to investigate it and programming principles, as well as
to make 21st century students interested in STEM subjects in easily explainable and interesting way.
During the cycle of 12 workshops, participants, treated as real astronauts’ candidates, but at a level comprehensible to
their ages, work in groups, gradually learning how to program LEGO Mindstorms robots and use their engines and sensors
to perform various tasks. They use VR headsets to “explore” living conditions on Mars. Besides hand-on activities and
programming, participants also deal with theory (planetology, cosmology, space travel, science behind Mars colonization
and survival...) and have to research certain subjects and present their findings (like what plant would grow on Martian soil
or what kind of energy could be harnessed on Mars surface) and often debate among themselves about their discoveries.
During workshops, students use the LEGO Education Space Challenge set, which deals with a first human colony. The set
incorporates a big printed mat, which simulates Martian surface, and various mission models made out of LEGO Technic
bricks that present various obstacles that robots have to solve in order to put first colonists on planet. Throughout
workshops, students form teams, and instructors and volunteers only observe and help if teams face with challenges
they could not overcome. After each workshop, participants receive handouts with guidelines of what they had done so
far, so that they could repeat at home. At the end of workshops, students are presented with a multiple answer test,
which evaluates their theoretical knowledge about the subject, as well as with practical test, which asked of them to solve
particular problems using programming skills with their robots. Last workshop is used to showcase their successes to
their parents and as an awards ceremony where they are presented with diplomas and mission patches.
Since a large number of children (and parents) have shown great interest in LEGO programming, in order to satisfy their
needs, following the example of good practice in Children’s Department, American Corner Belgrade, the branch of the
Belgrade City Library, applied for a grant. They received the funds to purchase additional LEGO EV3 Mindstorms robotics
kits. They have implemented workshops “Second Serbian Mission to Mars”. These workshops are also designed to take
participants from introductory through to advanced robotics in fun, collaborative learning environment. Through various
activities and team tasks, students are learning how to work as part of the team and manage their own individual tasks,
just like real astronauts.
After the cycle of workshops, participants were asked to fulfill the evaluation questionnaire. The results of questionnaire
were encouraging and motivating. They showed that this was the first time for all the participants to attend such
workshops; 50% wanted more workshops because they thought that a cycle of 12 workshops was insufficient to cover
planned content; the average grade of programming and theoretical part was 10 (out of 10); average grade of workshop
facilitators was 9.75; (out of 10); 100% showed the interest in more workshops like these, which combine coding and
STEM subjects; 100 % thought that these workshops were interesting enough to point them into STEM careers.
Educational Minecraft workshop
As an added value of the program, continuing the Serbian Missions to Mars, four additional experimental workshop modules
that uses Minecraft Education in teaching was incorporated. The module is oriented on problem solving skills, chemistry
and cooperation between students, and is used to create a simulation of the conditions and unexpected challenges for the
first Mars settlement and participants as first colonists. Overcoming problems with food and environment, they learn to
use chemistry to their advantage, cooperate in solving how to connect to Earth and program little Minecraft robots using
Microsoft make code - a digital platform, which can integrate into Minecraft Edu.
5.3D modeling workshops
Under the slogan “Modeling the Future”, within the “Tehnoteka” project, students ages 13 to 17, interested in using 3D
technologies, have been enabled to step into the world of 3D modeling and printing. For that purpose, three main devices
were acquired: 3D printer (Felix Pro 1), 3D portable scanner (Sense) and 3D drawing pen (Myriwell).
3D printing is relatively recent innovation that allows physical objects to be fabricated from a 3D virtual model created
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in computer design software or by scanning the shape of an existing object (Hoskins, 2014). The concept of 3D modeling
workshops is to first present a theoretical part about basics of industrial design so that participants can apply knowledge
while designing their own models on the paper or with the 3D drawing pen. After that, they move to practical part by
working on computers, in order to create and prepare digital model for three-dimensional printing. With the help of
volunteers, students from Department of Industrial Design and Faculty of Architecture, participants have a chance to
become familiar with the whole process and possibilities of 3D printing as well as to create their own three-dimensional
objects. The workshops focus on interactive collaboration among participants and instructors and modeling in SketchUp
software. All participants get a chance to print previously modeled objects so that they can hold in their hands a threedimensional reminder on this great new experience.
6.Conclusion
In the 19th and 20th centuries, the challenge was to understand the physical world, and harness force and energy. In the
21st century, the challenge is to understand and harness data, information and knowledge (Sterling, 2015). In accordance
with this statement, the makerspace concept is highly contributing to the requirements of the new century. Making has
proved to be a great way of bringing engineering to young learners and providing a meaningful context for understanding
abstract science and math concepts (Martinez & Stager, 2013). Creating a makerspace in the library changes the
paradigm of library users, who are shifting from the position of passive recipients of information and knowledge to an active
role in developing and redesigning library services. Patrons now learn to think for themselves and to think creatively, while
robotics allows them to learn programming and to learn logic. The experience has shown that making a makerspace in the
library really makes a difference: libraries are sure to attract new patrons, provide them with much more than books, and
offer knowledge not envisaged by classical educational system. To remain relevant, public libraries, along with other social
institutions, need to have a close eye on the innovation agenda: watching trends and assessing how to embrace new and
emerging technologies (Davies, 2017).
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Abstract
The change of the operative environment issues a challenge to the libraries for them to change their culture of measuring
their operations from traditional and reactive way, to more proactive, at the same time emphasizing the value the patrons
and the stakeholders get.
The International Standard ISO 16439 “Methods and procedures for assessing the impact of libraries” published by the
International Organization for Standardization (ISO) suggests the libraries to concentrate the evaluation and demonstrating
their impact on three critical areas: the impact of the library collection, the impact of the library as a place and impact on
users’ success. These three critical areas can be seen to include whole the operation space of the library.
In this paper, the impact of libraries’ electronic collections on the users’ success and cost-efficiency of the electronic
collections policy as input to evidence-based librarianship (EBLIP aka EBL) is addressed.
The traditional methods of evaluating the quality and impact of library services are usually laborious and they require big
resources from the libraries. The libraries also lack a handy and simple ready-shaped set of indicators, which would include
both qualitative and quantitative components. Instead, they must find the suitable indicators and methods studying a wide
set of standards without unanimous instructions how to use the different types of indicators together.
As a response to the need for lighter and more versatile methods that are easy to use repeatedly in quality assurance and
proactive strategic planning, a simple “light-method” combining qualitative and quantitative data and that requires neither
big resources nor special skills, being therefore easy to use to the libraries, is introduced.
This method was adapted to a comparative survey of economic input, use of services and user satisfaction, last tested in
the Finnish universities of applied sciences (UAS) as the follow-up time series of twelve years (2006-2017) and a positive
impact on users and cost-efficiency were detected.
In current paper, the method was supplemented by a new type of indicator, the Net Promoter Score (NPS), that measures
the patrons’ willingness to recommend the service to their colleagues or friends. From the open answers of the NPS index,
the critical points of correction, points of development and success factors of the service were identified.
Yet, special attention must be paid to the interpretation of the indicator. The Net Promoter Score being a business
indicator, applied in public administration like the libraries, the criteria of interpretation of it must be adjusted to the
environment. In this paper, some ideas for further discussion of using the NPS in public sector organizations are given.
It is justified to assume that the same method can be used as a part of quality assurance of the services in all types of
libraries where the same data can be collected. By identifying the critical points of development as well as the success
factors, and combining this information parallel to information from the user survey and accounting, a more proactive grip
on the management of the library is obtained.
Keywords: EBLIP; Quality assurance; ISO 16439; Impact; Statistics; User satisfaction; Net Promoter Score; Costefficiency
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1. Introduction
The libraries, as all cultural heritage organizations, have met the challenges of producing their services as high quality as
it is feasible on an acceptable cost level. Hence, a change of the paradigm of evaluation and management of the libraries
from quantitative and statistically oriented way of demonstrating their outcome towards showing the positive impact and
value of the library is seen.
In 2014, as a result of international cooperation, the International Organization for Standardization (ISO) published the
standard ISO 16439 “Methods and procedures for assessing the impact of libraries”. It is the first documentation
concerning the evaluation of the impact of libraries. In the standard, the concept of impact and other focal terms are
defined and the standard is intended as a tool for the evaluation of impact and value of all types of libraries.
The standard ISO 16439 considers the impact of libraries on individuals, institutions and society. It is applicable to all types
of libraries in all countries though all the methods described do not apply to every type of libraries - the limitations are
specified in the descriptions of the methods.
Except that the standard ISO 16439 gives the libraries the path of collecting information for evaluation, it also encourages
to the developing of new types of indicators for evaluation. Laitinen (2018a) describes an idea for the components of a new
type indicator, bringing together the most critical areas – the impact of the library collection, the impact of the library as
a place and impact on users’ success – that are relevant to the library’s main goal.
These three areas are recommended in the standard ISO 16439 (ISO 16439:2014(E);4.6.3) to be chosen the critical
areas where the libraries might identify and demonstrate their impact (ISO 16439:2014(E);9.2.1). These three critical
areas can be seen to include whole the operation space of the library. The idea of the ingredients of the indicator is shown
in Figure 1. Bringing qualitative data next to quantitative data according to the principles shown in Figure 1, gives the
context for the analysis. The standard ISO 16439 introduces, too, an idea of turning the qualitative data e.g. from user
surveys into numeric values (ISO 16439:2014(E), 2014; 5.6.3), which also fits in the idea shown in Figure1.

Figure 1. Illustration of an idea for a new indicator according to Laitinen (2018a). The user surveys give versatile information about the clients.
Accounting gives information about the economic input. The acquisitions statistics give information about the amount of materials acquired and
usage statistics give information about the use of the materials acquired.

The standard ISO 16439 is supported by other international standards guiding the collection of library statistics and
measuring the performance of the libraries. With the help of these international standards, the uniformity and comparability
of the analysis of library operations and of their evaluations for benchmarking and developing purposes is guaranteed. The
International standards for collecting statistical data and for evaluation methods in libraries are listed in Table 1.
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Table 1. International standards for collecting statistical data and for evaluation methods in cultural heritage organizations.

(DIS = Draft

International Standard, unpublished document on the circulation for comments).
ISO 11620
Information and documentation. Library performance indicators
ISO 16439
Information and documentation. Methods and procedures for assessing the impact of libraries
ISO 2789
Information and documentation. International library statistics
ISO/DIS 21248 Information and documentation. Quality assessment for national libraries
The annual statistics of Finnish libraries are collected according to the International Standard ISO 2789 in two online
databases, the Finnish Public Library Statistics for the public libraries (http://tilastot.kirjastot.fi/index.php?lang=en) and
the Research Library Statistics Database for the scientific libraries (https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/index.php?lang=en).
Both databases can be used in both domestic languages of Finland (Finnish and Swedish) and in English and they are
free to use for everyone without the need to log in. The data in the Finnish Public Libraries Statistics Database and its
maintenance is on the responsibility of the Ministry of Education and Culture of Finland and the National Library of Finland
maintains the Research Library Statistics Database. These two library statistics databases together give a general view
of the resources, collections and services of Finnish libraries.
The aim of this paper is to test the idea of the International Standard ISO 16439 to combine data from different sources
to show the impact of library (ISO 16439:2014(E);9).
2. “Cost-effective Impact” of the Libraries of Finnish Universities of Applied Sciences
The Cooperation body of the 25 Universities of Applied Sciences (UAS) libraries in Finland (AMKIT Consortium) has
conducted regular user surveys since 2006. The following user surveys were conducted in 2008, 2010, 2013 and 2017,
six surveys altogether.
Following the idea of the International Standard ISO 16439 to combine data from different sources to show the impact of
library (ISO 16439:2014(E);9), data of user satisfaction on the electronic materials (e-materials) of the UAS libraries was
gathered from the results of the user surveys next to data from the Research Library Statistics Database.
The user query was done simultaneously each year mentioned in all the 25 Finnish UAS Libraries and the results of
the queries were summed up together so that this survey was performed on the level of whole the country. The data
gathered from library statistics included the number of e-material titles, cost on e-materials and number of downloads of
e-materials. The titles of the indicators used and their sources are shown in Table 2.
Table 2. Indicators
Indicator
Source
Satisfaction
User survey
Titles
Research Library Statistics Database
Cost
Research Library Statistics Database
Downloads
Research Library Statistics Database
The results of the six user surveys from the country level were compiled together each year to form the time series for
follow-up on the years 2006-2017. The time series was described both as real numbers and as an index time series so
that the starting year 2006 was set as index value 100.0.
3. Net Promoter Score Indicating the Library Customers’ Perception
The Net Promoter Score (NPS) introduced by Reichheld (2003) is used in the business to measure the customers’
willingness to recommend a product, service or the enterprise as a whole to their friends or colleagues.
The NPS is intended as an easy to use tool for measuring the momentary feeling of the customers just at the moment of
answering the user query asking the customers to give on a scale 0 to 10 their estimate how likely they would recommend
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the service to a friend or colleague, with 0 indicating the lowest likelihood and 10 the highest.
The customers are then grouped to “promoters” (estimates 9 or 10), “passively satisfied” (estimates 7 or 8), and
“detractors” (estimates 0 to 6). NPS is percentage on range -100 percent to +100 percent. NPS = P – D, where P =
percentage of promoters, D = percentage of detractors. The idea of the NPS is shown in Figure 2.
Since the NPS seems to challenge the “traditional”, better-known and more appreciated ways of measuring the customers’
experience, the idea of NPS has provoked plenty of criticism but in spite of criticism, the NPS also has its supporters.
Laitinen (2018b) addresses this topic.
There is no much literature about the use of NPS in public sector organizations. Múčka (2014) suggested the concept of
NPS to be tested also in the public administration. The National Library of Estonia may be the first library reported its use
of the NPS (Välbe, 2015, 2016).

Figure 2. Net Promoter Score (NPS) as described by Reichheld (2003).

In Finland, the NPS as a measure of library customers’ perception was reported by Laine & Laitinen (2018) in the national
user survey of the Finna service in 2016 conducted by the National Library of Finland and by Laitinen (2018b) in the user
survey conducted by of the AMKIT Consortium in 2017 in the UAS Libraries of Finland. The Finna service of the National
Library of Finland is an Internet pathway to all collections of the cultural heritage organizations of Finland.
4. Results and Discussion
The data retrieved from the Research Library Statistics of Finland shows the immense growth of use of the e-materials in
the UAS Libraries of Finland. The number of e-material downloads in 2016 exceeded 20 million while it was 0.5 million at
the beginning of the follow-up in 2006. Also the number of e-material titles bought more than tripled (from 1.5 million to
5.1 million from 2006 to 2017), whereas the expenditure of e-materials was only doubled (from 1.5 million euro in 2006
to 3 million euro in 2017). At the same time, the user satisfaction on the e-materials was steady or slightly growing (on
Likert scale 1 to 5, from 3.69 in 2006 to 3.95 in 2017). Figure 3.
The index follow-up (Figure 4) clearly shows the strong positive development of the use and titles purchased of the
e-materials, the growth of total expenditure on these materials being moderate. In Figure 4, it is also seen that the user
satisfaction has been steady during the follow-up.
The high growth of use and purchase of e-materials compared with moderate growth of cost and the high user satisfaction
scores together with high NPS value detected by Laitinen (2018b) indicate a “cost efficient” positive impact of the UAS
Libraries of Finland.
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Figure 3. Downloads, titles purchased, expenditure and user satisfaction on the e-materials of UAS Libraries in Finland.

Figure 4. The index follow-up of downloads, titles purchased, expenditure and user satisfaction on the e-materials of UAS Libraries in Finland (2006
= 100.0).

In the national Finna-survey, the responses to the question “How likely is it that you would recommend Finna to a friend
or colleague?” were grouped into “promoters” (rating 9 or 10; 6,259 respondents), “passively satisfied” (rating 7 or 8;
6,294 respondents), and “detractors” (rating 0 to 6; 1,925 respondents) giving the NPS for Finna-survey the NPS as
29.9 % (Laitinen 2018b).
Even much higher NPS was reached in the user survey of the UAS Libraries conducted by the AMKIT Consortium in
2017. In this survey, the 12,572 respondents were divided in the groups of “detractors” (540), “passives” (3,612) and
“promoters” (8,420) for counting the NPS. So the aggregated total NPS of UAS Libraries in Finland was 62.7%, indicating
still very high user satisfaction or loyalty. (Laitinen 2018b.)
For the interpretation of the NPS value, the respondents were asked to give their reasoning for their estimate in an
open answer. The open answers are necessary for identifying the critical points of correction (open answers from the
“detractors”), the points of further development (open answers from the “passives”) and the success factors (open
answers from the “promoters”. This work to be done is on the responsibility on each of the UAS Library.
Since these results are among a few first reported use of NPS in libraries, it is still unclear what level of NPS should be
considered “good enough” but Reichheld (2006) stated the typical value of enterprises being between 5% and 10%.
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Figure 5. Combining data from different sources to show the impact of library is recommended by the International Standard ISO 16439. (Source
of the figure: the author.)

Yet, refining the information collected from library statistics by linking it with data from user surveys as expressed in Figure
1 together with the idea of NPS, the additional value of different data types complementing each other for assessment
purposes is reached (Figure 5). Together they provide stronger evidence than if they were used separately, thus helping
the evaluation and future planning.
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Öz
Kütüphaneler ve hizmetleri söz konusu olduğunda en özenli yere konulması gereken kütüphane türlerinin başında çocuk
kütüphaneleri yer alır. Çünkü bugün kütüphanelerin hizmet yeterlilik düzeyini belirleyen temel kriterler olarak kabul edilen bilgi
okuryazarlığı, yaşam boyu öğrenme, öğrenmeyi öğrenme ve okuma alışkanlığı becerilerinin kazanılmasının yanı sıra insanda
uzun erimli kütüphane kültürünün gelişmesinde en belirleyici rolü üstlenmesi beklenen kütüphaneler, çocuk kütüphaneleridir.
Bir bireyin kütüphane ile tanışması ne kadar erken yaşta gerçekleşirse, söz konusu kazanımların içselleştirilmesi ve kişide
yerleşik kütüphane kültürünün gelişmesinin aynı ölçüde kolay olacağı bilimsel verilerle ortaya konulmuş bir tespittir. Bu
noktada merkezi yönetimler, resmi eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri vb.’nin yanı sıra yerel yönetimlerin de sorumluluk
alması, ülkemizde belediyeler tarafından her geçen gün daha çok dikkate alınan ve uygulamaya konan bir yönelimdir.
Bu çalışmada; yalnız söylemleriyle değil eylemleriyle de çocuklara yönelik etkinlikler konusunda ülkemizin iyi örneklerinden biri
olan Karşıyaka Belediyesinin kütüphane odaklı hizmetlerinin serimlenmesi, bu bağlamda 2016 yılında kapılarını kent sakinlerine
açan Karşıyaka Belediyesi Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesinin, çocuklarda kütüphane bilinci ve okuma alışkanlığının
gelişmesi noktasında üstlendiği sorumluluklarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın hipotezi; “Bornova İlçe Halk
Kütüphanesi ile birlikte Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak İzmir’de halk kütüphanesinden bağımsız
hizmet veren çocuk kütüphanesine sahip iki ilçeden biri olan Karşıyaka’da, Belediye eliyle yürütülen kütüphane hizmetleri ile
de çocukların kitap, kütüphane ve okuma kültürü kazanmasına destek olunması, önemli bir belediyecilik anlayışı olarak kabul
edilmektedir” şeklinde kurgulanmıştır. Çalışma, Karşıyaka ilçesi özelinde çocuk kütüphanelerinin çocukların okuma ve düzenli
kütüphane kullanıcısı olma alışkanlığı kazanmasında yeri doldurulamayacak öneminin fark edilmesine katkı sağladığı ölçüde
amacına ulaşmış olacaktır.
Abstract
When the libraries and their services are taken into consideration, the most elaborate library types are the children’s
libraries because children’s libraries are the libraries that are expected to play the most decisive role in the development
of knowledge literacy, lifelong learning, learning and reading habit skills accepted as key criteria to determine the level
of service competence of libraries. The earlier an introduction of an individual with the library occurs, the more the
scientific reason is that the internalization of such gains and the development of the library culture of the person will be
equally easy. At this point, taking responsibility of central administrations, official education institutions, non-governmental
organizations, etc. as well as local administrations is a direction which is being considered and applied more every day by
the municipalities in our country.
342

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri

In this study; it was aimed to reveal the services on cultures of Karsiyaka Municipality which is one of the best examples
in our country about the activities related to the children; and in this context; it is aimed to describe the responsibilities
of Karsiyaka Municipality Sebnem Tabak Children’s Library, which has become active in 2016, at the point of development
of library awareness and reading habits in children. Our research hypothesis is that “In Karsiyaka, which is one of the
two provinces with a children’s library that serves independently from the public library in Izmir under the direction of
the Bornova District Public Library and the General Directorate of Libraries and Publications, to support the children to
acquire books, libraries and reading culture with the library services conducted out by the municipality are accepted as
an important municipality understanding”. The study will have reached its goal of contributing to the realization of the
importance of the children’s libraries in the Karsiyaka district in order to gain the reading habit and regular library users.
Anahtar Sözcükler: Karşıyaka Belediyesi; Karşıyaka Belediyesi Çocuk Kütüphanesi; Kütüphane kültürü; Okuma alışkanlığı;
Kütüphane bilinci
Keywords: Karşıyaka Municipality; Children’s Library of Karşıyaka Municipality; Library culture; Reading habit; Library
consciousness
1.Giriş
Tarih boyunca kütüphaneler insanlığın kültürel evriminin en önemli unsurları ve geliştiricileri arasında yer almıştır. Bu süreçte
bilgi taşıyıcılarını ve kaynaklarını biriktirmek ve korumakla sınırlı olan kütüphanelere yüklenen sorumluluklar, çeşitlenerek ve
artarak günümüze kadar gelmiştir. Bilgi düzenleme, bilgiden yararlanmayı sağlama, bilgiyi insan için gereksinime dönüştürme
gibi nitelemelerle zenginleşen yeni rol dağılımında, günümüzde kütüphaneler ile birlikte en çok telaffuz edilen kavramlardan
bazıları; bilgi okuryazarlığı, yaşam boyu öğrenme becerisi, öğrenmeyi öğrenme, kütüphane kültürü ve okuma alışkanlığıdır.
Yaşanan bu kimlik değişiminin asıl gerekçesi ise şüphesiz “bilgi”dir. Çünkü, Bilgi Toplumu ile birlikte sosyal, kültürel, ekonomik
ve siyasi yaşamın en önemli güç unsuru ve katalizörü haline gelen bilgi, dünyanın tamamında çok daha özenli ele alınmaya
başlanan bir değere dönüşmüştür. Bu yeni yaklaşımda bireyler ve toplumların yanı sıra ülkeler, kurumlar, sivil toplum
örgütleri vb. de inisiyatif alma gereği duymuştur. Yaşanan değişim sürecinde sorumluluk üstlenen kurumlardan biri de yerel
yönetimlerdir.
Yeni yüzyıl ile birlikte, ülkemizin belediyecilik anlayışında temizlik hizmetleri, çevre düzenleme, altyapı yeterlilikleri vb. hizmetler
kadar, başarı ile yürütülen kültür hizmetlerinin de seçmenin memnuniyeti ve belediyenin temsil ettiği siyasi görüşü kabul etme
ve destekleme açısından belirleyici olduğunun deneyimlenmesi, belediyeleri daha çok kültür hizmeti vermeye yönlendirmiştir.
Kültür hizmeti denildiğinde somut gerçekliğe dönüşmesi en kolay unsurlardan biri de kütüphanelerdir. En özellikli ve özenilesi
kullanıcı gruplarından birine hizmet veren çocuk kütüphaneleri ile asıl hedef kitlesini oluşturan çocuklar, yanı sıra aileleri,
okul öncesi eğitim kurumları ve okullar da dikkate alındığında, belediye açısından sempatisi kazanılacak, desteği alınacak ve
değerlilik hissi yaratılacak hedef kitle çok daha büyüktür.
Bu çalışmada; yalnız söylemleriyle değil eylemleriyle de çocuklara yönelik etkinlikler konusunda ülkemizin iyi örneklerinden
biri olan Karşıyaka Belediyesinin kütüphane odaklı hizmetlerinin serimlenmesi, bu bağlamda Belediyeye bağlı hizmet veren
digger kütüphaneler ile birlikte, 2016 yılında kapılarını kent sakinlerine açan Karşıyaka Belediyesi Şebnem Tabak Çocuk
Kütüphanesinin, çocuklarda kütüphane bilinci ve okuma alışkanlığının gelişmesi noktasında üstlendiği sorumluluklarının
ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın hipotezi; “Bornova İlçe Halk Kütüphanesi ile birlikte Kütüphaneler ve Yayımlar
Genel Müdürlüğüne bağlı olarak İzmir’de halk kütüphanesinden bağımsız hizmet veren çocuk kütüphanesine sahip iki ilçeden
biri olan Karşıyaka’da, Belediye eliyle yürütülen kütüphane hizmetleri ile de çocukların kitap, kütüphane ve okuma kültürü
kazanmasına destek olunması, önemli bir belediyecilik anlayışı olarak kabul edilmektedir” şeklinde kurgulanmıştır. Çalışma
kapsamında elde edilen bilgiler, yapılan görüşmeler ve yöneticilerle birlikte kütüphane paydaşlarının ve kent sakinlerinin
yaklaşımı, ortaya konan hipotezi destekler nitelikte veriler olmuştur.
Kapsamı Karşıyaka ilçesi olarak belirlenen çalışmada, kavramsal ele alışın kurgulanmasında yarı yapılandırılmış betimleme
yönteminden yararlanılmıştır. Bununla birlikte, genelde birden fazla birimle kütüphane, özelde ise çocuk kütüphanesi
hizmetlerinin yürütülmesi sorumluluğu olan Belediye çalışanları, kütüphane hizmetlerinden yararlanan çocuklar, ebeveynleri
ve rastgele seçilmiş kent sakinleri ile görüşmeler yapılmıştır. Çocuk kütüphanesi hizmetlerinde çocuklara kalıcı okuma
alışkanlığı ve kütüphane kültürü kazandırmaya yönelik durum tespitinin ardından, belediyenin kütüphane hizmet yeterliliği
uluslararası standart ve ilkeler ışığında değerlendirilmiştir. Çalışmanın nihai hedefi ise, Karşıyaka ilçesi özelinde çocuk
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kütüphanelerinin çocukların okuma ve düzenli kütüphane kullanıcısı olma alışkanlığı kazanmasında yeri doldurulamayacak
öneminin fark edilmesine katkı sağlamaktır.
2.Bilgi Merkezlerinin Toplumsal Önemi
Bilgi, binlerce yıllık evrim sürecinde insanoğluna kesintisiz eşlik eden, her zaman kendi çapında değerli ve önemli olan, bireysel
ve toplumsal gereksinimlerin giderilmesi noktasında ilk elde başvurulan unsurlar listesinin en başında yer alan kavramlardan
biridir. İnsanlığın deneyim çemberinin içinde, geride kalanlar bölümünde yer alan ilkel toplum, tarım toplumu ve endüstri
toplumunun her birinde bilgi en önemli yönlendirici, katalizör ve güç unsuru olagelmiştir. İlkel toplumda güvende kalma
ve barınma, tarım toplumunda en verimli ürünleri elde etme ve kas gücünü daha efektif kullanma, endüstri toplumunda
makineleşmeyi arttırma ve bilinen her sektörde seri üretimi olanaklı kılma ile kolayca örneklendirilebilecek bu çok boyutlu ilişki,
bilgi-toplum birlikteliğinin ufku hakkında da oldukça yalın bir fikir vermektedir. Bu noktada, süreç içinde bilgi ile kullanıcısının
buluşmasını ve ilişkilerininin özellikle kullanıcı adına kazançlı ve anlamlı olmasını sağlayacak aracılar sahne almıştır. Bilgi kayıt
ortamları, bilgi kaynakları, bilim insanları, çeşitli ekipmanlar vd. şeklinde sürdürülebilecek listenin paydaşlarından biri de bilgi
merkezleri ortak tanımlaması ile ifade edilen kütüphaneler, arşivler ve müzelerdir. Bu çalışmada, bilgi merkezi üst kimliği ile
ifade edilen kurum kütüphanedir.
Türü ne olursa olsun, elektronik veya basılı formdaki kitap ve süreli yayınların ya da başka her türden çizgisel, görsel-işitsel
yayının düzenli koleksiyonlar ile kullanıcıların bilgi, araştırma, eğitim, dinlenme ve eğlenme gereksinimlerini karşılamak için bir
sistem dâhilinde birarada tutulduğu ve bu bilgi kayanklarının kullanılmasını sağlayan ve kolaylaştıran uzman kütüphanecilerin
olduğu kuruluş (UNESCO, 2006) olarak tanımlanan kütüphane, bu yönüyle kullanıcının gereksinim duyduğu bilgiye ulaşmasına
aracılık eder. Bu asıl varlık nedeni ve somutlaşmış işlevsellik, aynı zamanda kütüphaneleri her türden toplumsal yaşam
biçimleri için değerli ve anlamlı kılmıştır. Bir parçası olduğumuz, bilgiye dayalı bir dönüşüm sürecinin hakim olduğu, sürekli
eğitimin ön plana çıktığı, bilgi teknolojilerinin günlük yaşamın parçası haline geldiği bilgi toplumunda da bilgi gerçek anlamda
gücü temsil etmektedir. Bu gücü deneyimlenen diğer tüm toplumsal formlarda gücü temsil eden unsurlardan ayıran en
önemli özellik bilginin kullanıcısının yanı sıra kendisini de sürekli büyütmesi ve gücünü arttırmasıdır. Kütüphaneler ise söz
konusu değişimin tüm paydaşlar için önemli aracılarıdır.
Kütüphaneler bilgiyle var olan, bilginin nitelik ve nicelik özelliklerine göre gelişim-değişim gösteren ve toplumu doğrudan
etkileme yetisine sahip kurumlardır. Zira bilgiye sahip olmak, bilgiyi aktarılır kılmak, güç unsuruna dönüştürmek herşeyden
once bilgiyi güvende tutmayı ve düzenlemeyi gerektirir. Arşivlerle birlikte bilginin korunduğu, düzenlendiği, erişebilir hale
getirildiği en eski mekanlardan biri olan kütüphane, yazının bulunmasıyla birlikte, ilkçağdan beri bilginin saklanması ve
korunmasının yanı sıra yeniden kullanıma açıldığı kurum olarak varlık ve görevlerini bugün de sürdürmektedir (Rukancı
ve Anameriç, 2004). Bu süreçte deneyimlenen her toplumsal yapı, bilgi ile birlikte kütüphaneyi de nitelik ve nicelik olarak
değiştirmiş, ancak toplumsal önemini ve sorumluluklarını muhafaza etmesini sağlamıştır. Söz konusu sorumluluklardan biri
de bilgi gereksinimleri ortak bir payda oluşturan toplumun belirli bölümlerine özgü bilgileri kullanıma hazır hale getirmek ve
böylece toplumsal uyumu ve sürekliliği beslemektir. Bu rol değişimi, bilgi merkezi türlerinin oluşmasını sağlamıştır.
Günümüzde, her biri kendi kullanıcı kitlesi açısından diğerlerinden çok daha değerli ve gereksinimlere doğru çözüm önerileri
getiren çok sayıda bilgi merkezi türü mevcuttur. Bu değişim bilgi merkezleri dünyası için uzmanlaşma olarak tanımlanabilir.
Yaşanan uzmanlaşma ile yoğun bilgi üretimi ve başta elektronik ortam olmak üzere farklı kanallardan gerçekleşen bilgi akışı içinde,
kullanıcıların öznel durumlarına ilişkin öncelikli ve gerekli bilgiyi seçmek ve kullanıma sunma asıl varlık nedenine dönüşmüştür.
Zira, bilginin dünyasında yaşanan değişimin getirdiği olanaklar ile kullanıcıların bilgi hizmetleri bağlamında kütüphanelere
yönelik farklı beklentileri ortaya çıkmış (Polat ve Akkaya, 2018), kütüphanenin yeterliliğinin değerlendirilmesinde birinci
ölçüt söz konusu beklentilerin karşılanma düzeyi haline gelmiştir. Hedef kitlesi, hedef kitlesinin toplumsal yaşamdaki rolü,
bilgiyi içselleştirme pratiği ve bilgi ile kurulacak bağın uzun soluklu kazanımları dikkate alındığında, bilgi merkezi türlerinin en
ayrıcalıklı ve öncelikli olanlarından biri de çocuk kütüphaneleridir. Bilginin günümüzdeki artış ve değişim hızı düşünüldüğünde,
bu sürece en kolay biçimde uyum sağlayabilecek yaş grubunu oluşturan çocukları hedefleyen çocuk kütüphanelerinin öneminin
farkına varmak çok daha kolay olacaktır.
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3.Bilgi Merkezleri Dünyasında Çocuk Kütüphaneleri
Kütüphaneler genel olarak insanları gereksinim duydukları bilgiye eriştiren kurumlar olarak tanımlanır. Bu bağlamda çocuk
kütüphaneleri, çocuklara yönelik hizmetleri ile onların bilgi gerelsinimlerini karşılayan, onların sağlıklı ve başarılı birer yetişkin
olmaları için son derece önemli olan merak etme ve hayal kurma güdülerini besleyen bilgi merkezleri olarak tanımlanabilir.
Çocuk kütüphanelerinin ülkemizdeki üst şemsiyesi olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliğinde ise bu bilgi merkezi
türü; “il veya ilçe halk kütüphanesine bağlı olarak on dört yaşına kadar olan çocuklara ayrı bir binada hizmet veren” ve “çocuk
ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekleyerek bu yönde fırsatlar sunan” (Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği,
2012) kütüphane olarak tanımlanmıştır.
Bilgi Çağı ve parçası olduğumuz bilgi toplumu, çocuklara yönelik kütüphane ve bilgi hizmetlerini çok daha önemli hale
getirmiştir. Öyle ki bu önem halkası çocuklarla birlikte ebeveynleri de kapsamaktadır. Çünkü günümüzün rekabetçi eğitim ve
yaşam anlayışı, küreselleşme, kültürel zenginleşme, bilgi üretiminde/tüketiminde yaşanan ve denetlenemeyen artışın yanı
sıra; yaşam boyu öğrenme, bilgi okuryazarlığı ve okuma alışkanlığı gibi kavramlar formal öğrenmenin yanında günlük yaşamın
da vazgeçilemez bir parçasına dönüşmüş durumdadır. Söz konusu kimliğin anlam kazanabilmesi için, çocuk kütüphanesinin
toplumsal değişimlere uyum sağlaması ve çocukların bilgi, kültür ve eğlenme gereksinimlerini karşılıyor olması gerekir.
Çocuk kütüphanesi sayesinde çocuk kütüphane kullanma alışkanlığı ve becerisini kazanacak, bu kazanımı hayatının sonraki
dönemlerinde ve düzlemlerde de avantaja dönüştürecektir.
IFLA Çocuk Kütüphanesi Hizmet İlkelerine göre, çocuk kütüphanelerinin amaçları; her çocuğun hakkı olan; bilgiye, işlevsel,
görsel, dijital ve medya okuryazarlığı becerilerini geliştiren aracılara, kültürel gelişimi ve okuma gelişimini destekleyen,
yaşam boyu öğrenme yetisini besleyen, boş zamanlar için yaratıcı programları tanımaya yönelik kaynaklara erişimi
kolaylaştırmak, çocukların açık erişimli tüm kaynaklara ve ortamlara erişimini sağlamak, çocuklar, ebeveynler ve bakıcılar için
çeşitli etkinlikler sunmak, ailelerin toplum içine girişini kolaylaştırmak, çocukları güçlendirmek ve çocukların özgürlüğünü ve
güvenliğini savunmak, çocukları kendine güvenen ve yeterli bireyler olmaya teşvik etmek, barışçıl bir dünya için çabalamaktır.
Bu amaçlar doğrultusunda belirlenen ilkeler ise; çocukta olumlu kişilik oluşturma ve geliştirmeye katkı sağlamak, onların
konuşma gelişimleri ve dil becerilerini geliştirmelerini desteklemek, çocuklara bilgiye erişim becerisi kazandırmak, basılı ve
elektronik kaynakları en iyi biçimde kullanabilmelerini öğretmek, okumanın zevk ve gücünü keşfetmelerine olanak sağlamak,
onların şu anda ve gelecek yıllarda iyi birer kütüphane kullanıcısı olmalarını sağlamak şeklinde maddelendirilmiştir (IFLA,
2011). Bu amaç ve işlevler, her türden -ama daha çok da çocukların ilgisini çekecek-bilgi hizmetleri ve çeşitli kültürel
etkinliklerle gerçekleştirilebilir. Söz konusu etkinlikler kütüphanenin olanakları ve yetenekleri ile belirlenecektir. Kütüphane
kullanıcıları ile yapılacak işbirliği ve fikir paylaşımı, söz konusu olanak ve yeteneklerin daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır.
Hizmetler için ise şu şekilde bir gruplandırma yapılabilir;
•
Oyun oynamalarına yönelik hizmetler
•
Oyun tabanlı (okuma ile ilişkilendirilmiş oyun) okuma alışkanlığı hizmetleri
•
Okuma alışkanlığına yönelik hizmetler
•
Dil becerilerini geliştirmeye yönelik hizmetler
•
Bilgiyi elde etme becerilerini kazandırmaya yönelik hizmetler (bilgi okuryazarlığı programları vb.)
•
Kültürel etkinlikler (tiyatro, film gösterimi, yazar söyleşileri, yarışmalar, doğum günü kutlamaları vb.)
•
Çocukları ile ilgili olarak aile ve öğretmenlere yönelik hizmetler
•
Çevrelerindeki çocuklarla ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik hizmetler (anaokulu, kreşler vb.)
Çocuk kütüphaneleri tarafından ortaya konacak her türlü amaç, ilke ve görev içerikleri, temelde çocuk-kütüphane ilişkisinin
gelişimine ilişkindir. Zira çocuk, kütüphane sayesinde okumayı öğrenme sürecini kısaltır, okumanın keyfini ve bilgiyi keşfetmenin
heyecanını yaşar, hayal gücünü geliştirir ve ilerki yıllarını düzenli bir kütüphane kullanıcısı olarak geçirmeye aday olur (IFLA,
2011). Bu değişim aynı zamanda toplumun kültürel zenginliğinin ve yaşam kalitesinin artmasını, toplumsal uyumun daha
kolay içselleştirilmesini ve olası toplumsal değişimlerin daha kısa sürede aşılmasını sağlayacaktır.
Ülkemizde çocuk kütüphaneleri genellikle Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren halk kütüphanelerinin içinde
bir bölüm olarak konumlandırılmıştır. Bakanlığa bağlı ve tüm temel unsurları ile bağımsız binalarda hizmet veren çocuk
kütüphanelerinin sayısında düzenli bir ivme olmasına karşın, henüz bu eğilimin yeter düzeye ulaştığını söylemek olanaklı
değildir. Bunların dışında özel kurum ve kuruluşların himayesinde faaliyetlerini sürdüren az sayıda çocuk kütüphanesi örneği
de mevcuttur. Geride kalan yüzyılın sonları ile birlikte çocuk kütüphaneleri ve kütüphane hizmetleri konusunda sorumluluk
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üstlenen diğer bir organ da yerel yönetimler olmaya başlamıştır. Çocuklara yönelik olarak yürütülecek her türlü hizmetin
aynı zamanda seçmenler olan anne babaları da ilgilendirdiğini ve bu alandaki hizmet başarısının ikna yeteneğini keşfeden
belediyeler, her geçen gün çocuklara yönelik kütüphane ve bilgi hizmetlerine daha çok önem vermektedirler.
4.Yerel Yönetimlerin Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri
Genel adlandırma ile belediyeler olarak tanımlanan yerel yönetimler, demokrasi kültürünün temelini oluşturan seçen-seçilen
etkileşimine bağlı yönetim anlayışının ilk basamağıdır. 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre belediyeler; “Belde sakinlerinin
mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan,
idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi”dir. Söz konusu mevzuatta belediye yapısının dört temel özelliği belirtilmiştir.
Bunlar; belediyelerin belirli bir yörede yaşayanların “ortak” gereksinimlerini karşılamak üzerine kurulması, toplumun seçtiği
kşilerden oluşması, özerk olması ve tüzel bir kişiliğie sahip olmasıdır. Aynı kanunda belediyelerin görevleri de; “imar, su ve
kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı…, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim
öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini”
yapmak ve yaptırmak şeklinde tanımlanmıştır (Belediye Kanunu, 2005).
Belediye Kanunu ile birlikte ülkemizde belediyelerin kültür hizmetleri bağlamında kütüphane ve bilgi hizmetlerine üst yasal
dayanak oluşturan Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesi;
m) Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane,
müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işetmek veya işlettirmek.
n) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle
ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik
her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak şeklinde kurgulanmıştır
(Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2004).
Buna göre, büyükşehir belediyesinin kültür hizmetleri bağlamında kütüphane ve bilgi hizmeti sunması ve bu yöndeki mevcut
hizmetlerini sürekli geliştirme çabası içinde bulunması yasal bir sorumluluktur. Benzer biçimde Belediye Kanunu’nun;
13. Maddesi; Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması
konusunda gerekli çalışmaları yapar.
77. Maddesi; 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
şeklinde düzenlenmiştir (Belediye Kanunu, 2005).
Söz konusu mevzuat maddelerine göre, yöre halkına yönelik kütüphane hizmetleri de belediyelerin asli vazifelerindendir.
Ayrıca okul kütüphaneleri de dâhil eğitimi destekleme adına yapılacak tüm faaliyetler belediyelerin görevleri arasında yer
almaktadır. Bu nedenle yerel düzeyde yürütülen kütüphane ve bilgi hizmetleri, belediyelerin kültürel hizmetler kapsamında
düşünüp planladıkları ve gerçekleştirdikleri, yerel ve ulusal düzeyde katma değer anlamında belki de en fazla yararın elde
edildiği hizmetlerdendir.
Günümüzde bir belediyenin çağdaş yönetim birimi olabilmesi için, kültürel roller ve sorumluluklar da üstlenmesi beklenmektedir.
Bu bağlamda kütüphane ve bilgi hizmetleri vermeden belediyelerin hem çağdaş yönetim yapıları olmaları, hem de kültürel
işlevlerini yerine getirmeleri olanaklı değildir (Yılmaz, 2016). Türkiye’de kütüphane ve bilgi hizmetlerinin, çevre düzenleme,
altyapı vb. gibi belediyelerin asıl hizmet listesinde yer alması ağırlıklı olarak son çeyrek yüzyılda yaşanan bir değşimdir.
Yukarıda kısaca değinilen ilgili mevzuat unsurlarına dayandırılarak yürütülen bu hizmetler konusunda ulusal bir standardın
olduğu söylenemz. Bu noktada hizmet yeterliliğini ve yeteneğini belirleyen iki temel unsur ilgili beledyenin olanakları ve
seçmenlerin talepleridir.
Amacı, misyonu ve hedefleri doğrultusunda belediyelerin kültür odaklı kütüphane ve bilgi hizmetlerini genel anlamda aşağıdaki
başlıklar ile ifade etmek mümkündür (Polat ve Akkaya, 2016);
•
Merkezi yönetime bağlı halk kütüphanelerinin verdiği hizmetlerin tümünü kapsayacak nicelikte ve nitelikte
kütüphaneler açmak,
•
Bu kütüphanelerde yerel konularda araştırma yapacaklara yardımcı olacak özel bilgi kaynaklarını bulundurmak,
•
Halkın okuma, bilgi ve kültür düzeyinin yükseltilmesine yönelik etkinlikler düzenlemek, bu konuda merkezi yönetim
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•
•
•
•

halk kütüphaneleri ile işbirliği içinde bulunmak,
Kentin kültürel belleğini oluşturan yazılı, basılı, görsel-işitsel ve elektronik her türden bilgi ve belgeleri toplamak,
düzenlemek, korumak ve hizmete sunmak,
Hizmet vermekle yükümlü olduğu yörede yaşayan özel grupların (engelliler, yaşlılar, çocuklar, yoksullar, mahkûmlar,
vb.) bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere özel mekânlar açmak ve hizmetler sunmak,
Yörenin eğitim kurumlarının kitap ve kütüphane gereksinimlerini karşılamasına katkı sağlamak,
Kütüphane ve bilgi hizmetlerinin çağdaş, yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla planlanması ve yürütülmesine yönelik
girişimlerde bulunmak.

5.Karşıyaka Belediyesi ve Kütüphaneleri
Arkeolojik çalışmalar ışığında, Eski İzmir’den daha köklü bir geçmişe sahip olduğu keşfedilen Karşıyaka’nın bilinen kesintisiz
evrimi Neolitik Çağın geç safhasına (M.Ö. 5000) tarihlendirilmektedir (Izmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018). M.Ö.
3000’lerden itibaren süreki toplumsal yaşam alanı olan bölgede nüfus daha çok bugün Gümüşpala ve Yamanlar olarak bilinen
ve Gediz nehrinin denize döküldüğü alanı çevreleyen yamaçlarda yoğunlaşmıştır. M.Ö. 2’nci yüzyıl ile birlikte bölgede yaklaşık
15 yüzyıl sürecek Roma ve Bizans İmparatorluklarının hakimiyet dönemi başlar. Bu sürecin M.S. 5’inci yüzyıla kadar olan
bölümü, aynı zamanda Batı Anadolu’nun Antik Çağdaki en parlak ve zengin dönemi olarak Kabul edilir (Berber ve Serçe,
2011). Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türkmen boylarının yerleştiği bölgede bir süre Oğuzların Çavuldur boyuna mensup olduğu
sanılan Çakabey egemen olmuştur. 14’üncü yüzyılın başından itibaren Aydınoğulları Beyliği’nin hakim olduğu Karşıyaka, kısa
sürelerle Haçlı ve Ankara Savaşı’nın ardından Timur ordularının kontrolünde kaldıktan sonar, 1426’da Osmanlı topraklarına
katılmıştır. I. Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan ve üç yıldan fazla süren işgal dönemi 9 Eylül 1922 günü İzmir’in kurtuluşu
ile sonlanmıştır. Düşman işgalinin sona erdiği bu sahil beldesi, günümüze kadar “İzmir’in güzel Karşıyaka’sı” olarak bilinir ve
anılır olmuştur (Küçükerman, 2014).
İlçenin isminin Coeur de Lion’dan geldiği kabul edilir. Bu sözcük grubu Fransızca “Arslan Yürek” anlamına gelmektedir. III. Haçlı
Seferi sırasında İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard’ın orduları Karşıyaka’da konaklamışlar ve o zamanlar ormanlık olan bu
bölgeye Aslan Yürekli Richard’dan esinlenerek Cordelion adını vermişledir. Coeur de Lion zaman içinde Cordelieu, Cordelion,
Kordelya, Kordelyo ve en sonunda da Karşıyaka’ya dönüşmüştür. Başka bir yaklaşıma göre ise Kordelyo’nun öz bir Anadolu
ismi olabileceğine dikkat çekilmekte ve etimolojik olarak Gordion, Gördes, Kardakçı Dağı, Kardamyla gibi benzer Anadolu
adları ile bağlantısın olabileceği öne sürülmektedir (Binlerce Yıllık Efsane Karşıyaka, 2016). Bölgenin deniz kenarına kadar
inen zengin ormanlık alan ve meyve bahçeleri odaklı bitki örtüsü, 18’inci yüzyıla kadar Karşıyaka’nın en temel özelliklerinden
biri olarak kalmış ve bu ayrıcalıklı yan bölgeyi İzmir’in en popülar mesire ve eğlence yerlerinden biri haline getirmiştir.
1884 yılında kurulan Hamidiye Vapur şirketinin, Karşıyaka sahilinde de bir vapor iskelesi açması ve deniz taşımacılığının
gelişmesi Karşıyaka’nın yalnız bitki örtüsünü değil, nüfus popülasyonunun dağılımını ve sahil şeridinin lehine yoğunluğunu
da değiştirmiştir. Sahil şeridinde yaşamayı seçen kent sakinleri daha çok Levantenler ve yabancı uyruklu tüccarlarken,
Müslüman nüfus yerleşmek için daha çok bölgenin iç kesimlerini tercih etmiştir. Bu demografik yapı ve dağılım Cumhuriyet
Türkiye’sine kadar çok fazla değişmemiştir.
1927 yılında İzmir’e bağlı bucak, 4 Mart 1954 gün ve 6325 sayılı kanun ile de 1 Haziran 1954 tarihinde İlçe olan Karşıyaka
(Karşıyaka Kaymakamlığı, 2018), günümüzde 400 bine yakın nüfusu ile kentin en önemli merkez ilçelerinden biridir. Sosyal,
ekonomik ve toplumsal yapısı ile mevcut cazibesini sürekli koruyup geliştiren Karşıyaka’nın oldukça zengin ve renkli bir
kültürel dokusunun olduğunu söylemek gerekir. Kaymakamlık ve Belediye tarafından “farklılıkları zenginlik görme” anlayışı
ile yürütülen ve korunan kültür yaşamının ilçedeki önemli odaklarından biri de kütüphanelerdir. Karşiyaka, Kütüphaneler
ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı ilçe halk ve bağımsız binada hizmet veren çocuk kütüphanesinin dışında, Belediye
himaye ve yürütücülüğünde hizmet veren farklı özelliklerdeki kütüphanelerle, bilgi merkezlerini kent kültür yaşamının etkin bir
parçasına dönüştürmüş durumundadır.
Türkiye’deki ilçe, il ve hatta büyükşehir belediyelerinin alışılagelmiş kurumsal yapısından farklı olarak, kütüphane hizmetlerini
iki ayrı müdürlüğün sorumluluğunda (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü) yürüten Karşıyaka
Belediyesi’nin, ülkemiz geneli ile kıyaslandığında kent sakinlerine ve bir bakıma seçmenlerine kütüphane hizmeti verme
konusunda köklü bir geleneğinin olduğu söylenebilir. Belediye bünyesinde hizmet veren beş kütüphane, bir görme engelliler
kütüphanesi bir de çocuk kütüphanesi mevcuttur. Belediyeye bağlı 7 kütüphane, Karşıyaka’yı Konak’tan (10 kütüphane) sonra
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en fazla kütüphanesi olan ilçe konumuna taşımıştır (Binlerce Yıllık Efsane Karşıyaka, 2016). Bu noktada belirtilmesi gereken
en önemli ayrıntı, Karşıyakalılara hizmet veren kütüphanelerin sorumluluğunun Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde, görme
engelliler ve çocuk kütüphanesinin sorumluluğunun ise Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde olmasıdır. İlgili müdürlüklerin
yöneticileri ve kütüphane çalışanları ile yapılan görüşmelerde, çocuklara ve görme engellilere kütüphane özelinde bilgi hizmeti
vermenin, Karşıyaka Belediyesi tarafından kültür sorumluluğu olmasından önce sosyal yaşam ve bu yaşama uyumda yardımcı
olma sorumluluğu olarak değerlendirildiği ifade edilmiştir. Bu yaklaşım, her iki müdürlüğün kütüphane farkındalığını ve hizmet
yönelimini de belirlemiş durumdadır.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kütüphaneler şunlardır (Karşıyaka Belediyesi, 2018);
•
80. Yıl Cumhuriyet Semt Kütüphanesi
•
Bülent Ecevit Kültür Merkezi Kütüphanesi
•
Hasan Ali Yücel Semt Kütüphanesi
•
İsmail Cem Kültür Merkezi Kütüphanesi
•
İsmail Hakkı Tonguç Semt Kütüphanesi
Belediye kütüphanelerinin en eskisi, İsmail Hakkı Tonguç Semt Kütüphanesidir. Kapılarını 1996 yılında kent sakinlerine açan
kütüphane, 600’den fazla aktif üyeye sahiptir. Karşıyaka’nın Şemikler semtinde hizmet veren kütüphanenin, güncel ve
popular yayınların yoğunlukta olduğu 4.561 kitaplık bir koleksiyonu vardır. 2003 yılında faaliyete geçen 80. Yıl Cumhuriyet
Semt Kütüphanesi ise 980 aktif üyeye, 3.300 kitaplık dermeye sahiptir. İlçenin Yamaç Mahallesinde bulunan kütüphane,
kullanıcı yoğunluğunun en yüksek olduğu belediye hizmet noktalarından biridir. Sahip olduğu 2.100 kitapla en küçük dermeyi
kullanıcılarına sunan İsmail Cem Kültür Merkezi Kütüphanesinin 460 aktif üyesi vardır. Bununla birlikte, 2007 yılında kapılarını
açan kütüphanenin zengin hizmet çeşitliliği olan bir kültür merkezi bünyesinde hizmet veriyor olması, aktif üye olmayan ancak
değişken ve renkli kullanıcı profilinin kütüphane ile tanışmasını sağlamaktadır. Bülent Ecevit Kültür Merkezi Kütüphanesi, 216
aktif üye sayısı ile resmi olarak kayıtlı üyesi en az olan belediye kütüphanesidir. 2009 yılında kullanıcılarını misafir etmeye
başlayan kütüphane, 2.750 kitaptan oluşan bir dermeye sahiptir. Hasan Ali Yücel Semt Kütüphanesi ise Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğünün en yeni kütüphanesidir (2010). 4.672 kitap ile en büyük dermeye sahip olan kurum aynı zamanda
en çok kitap ödünç verilen kütüphanedir. 800 aktif üyesi bulunan kütüphane ilçenin Zübeyde Hanım Mahallesinde hizmet
vermektedir (Karşıyaka Belediyesi Kütüphaneler, 2018).
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün bünyesinde yer alan alan iki kütüphaneden biri olan Görme Engelliler Kütüphanesi, 28 Ocak
2014 tarihinde, ilçenin en popüler yerleşim yerlerinden biri olan Bostanlı semtinde kent sakinlerinin kullanımına sunulmuştur.
Belediyenin “engelsiz bir kent yaratma” hedefi kapsamında yürüttüğü çalışmalardan biri olan kütüphane, temel olarak görme
engelli vatandaşların sosyal ve kültürel yaşamına değer katabilmeyi amaçlamaktadır. Dijital ortamda 15 binden fazla esere
sesli olarak ulaşılabilen kütüphanenin en büyük paydaşlarından biri de gönüllü okuyuculardır. Dünya klasiklerinden güncel
romanlara, tarihten psikolojiye kadar her türde esere ulaşım imkanı sunan kütüphaneye kayıtlı olan 181 gönüllü okuyucu,
talep ve gereksinimlere göre düzenli olarak kitap seslendirme kayıtları yapıp, kütüphanenin gelişmesine destek olmaktadır.
Kütüphane bünyesinde talepler doğrultusunda görme engellilere gönüllülerce özel dersler de verilmektedir. Kütüphanede
seslendirilen ve kaydedilen kitaplar, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi GETEM’in sistemine
yüklenerek, ülkenin her bölgesindeki görme engellilerin ulaşımına da sunulmaktadır. Bu sayede Karşıyaka, ikinci üçüncü ilişki
zinciriyle ve kütüphaneler aracılığı ile ülkenin kültür iklimine destek vermekte, kaynak oluşturmaktadır. Özel kullanıcıları olan
kütüphanenin kayıtlı üye sayısı 30’un üzerindedir (Karşıyaka Belediyesi Görme Engelliler Kütüphanesi, 2018).
Kentin yaş ortalaması (38,8) Türkiye ortalamasının (30,1) üstünde olmasına karşın, 7-17 yaş aralığı, kütüphanelerde
kullanıcı yoğunluğunun en yüksek olduğu yaş aralığıdır. Çalışma kapsamında yöneticilerle yapılan görüşmelerde, bu verinin
Belediye ve kütüphanelerinde söz konusu yaş aralığını öncülleyen hizmet çeşitliliğine yönelme konusunda önemli motivasyon
unsuru olduğu belirtilmiştir. Toplamda 20 bine yakın kitaba evsahipliği yapan ve 3 binden fazla kayıtlı üyenin yanı sıra tüm
Karşıyaka’ya hatta İzmir’e hizmet vermeyi hedefleyen kütüphanelerin hepsinde en az bir tam zamanlı çalışan bulunmaktadır.
Buna karşın, çalışanlardan hiçbirinin bilgi ve belge yönetimi formasyonuna sahip olmaması dikkat çekicidir. Karşıyaka
Belediyesinin kütüphane hizmet yetenek ve yeterliliğinin en önemli eksikliği olarak da ifade edilebilecek bu konuda atılacak
adımlar ve yapılacak yenilenmeler sadece Belediyenin ve kütüphanelerin değil, aynı zamanda kent sakinlerinin, bilgi ve belge
yönetimi disiplinin ve ülkenin kültür politikalarının kazanımı olacaktır.
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6.Karşıyaka Belediyesi Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesi ve Çocuklara Yönelik Misyonu
23 Nisan 2016 tarihinde Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün hizmet birimlerinden biri olarak faaliyete
geçen kütüphane, adını 1999-2004 yılları arasında ilçenin belediye başkanlığını yapan ve kent sakinleri tarafından hala
çok sevilen şehir plancısı Şebnem Tabak’tan almıştır. Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesi, müdürlük bünyesinde hizmet
veren 4 anaokulu, 2 oyun odası, 1 çocuk kulübü, 1 kurs merkezi ve 1 bilim merkezi ile birlikte doğrudan çocuklara yönelik
olan birimlerinden biridir. Örgüt yapısını ortaya koyan şekilde de görüleceği gibi, çocuklar, kadınlar ve engellilerle birlikte
Müdürlüğün öncelikli hedef grubunu oluşturmaktadır.

Şekil 1. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Örgüt Yapısı

İlçenin Zübeyde Hanım Mahallesinde yer alan kütüphanede, kitaplar ve okuma salonun dışında çocuklar tarafında keyifle
kullanılan oyun, resim ve müzik odaları bulunmaktadır. Çocukların yeteneklerinin gelişmesinin yanı sıra hayalgüçlerinin de taze
kalmasına önemli katkılar sağlayan bu alanlar aynı zamanda kütüphaneyi daha renkli ve albenili hale getirmiştir. Hayırsever
Cemal Yücesoy’un katkılarının Belediye’nin olanakları ile birleşiminin bir ürünü olan Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesi, 360
m2 kapalı, 3.600 m2 açık kullanım alanına sahiptir. Açılışında 5.000 kitaplık bir dermeyle donatılan kütüphanenin koleksiyonu,
bağış ve sınırlı satın alma ile sürekli olarak büyümeye ve güncellenmeye devam etmektedir. Kapılarını kent sakinlerini açtığı
günden itibaren özellikle çocuklar, ev hanımları ve kreşler tarafından sürekli ve düzenli ziyaret edilen kütüphane, bugün de
Karşıyaka Belediyesi’nin en popüler kütüphanelerinden biridir.

Resim 1. Karşıyaka Belediyesi Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesi

Varlık nedenini ve hizmet verme niteliğini belirleyen amacını “çocuklara erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırmak ve kişisel
gelişmelerine katkı sunmak” olarak ortaya koyan kütüphane, okuma etkinlikleri ve renkli atölye çalışmalarının yanı sıra,
çocukların dünyasında anlamlı olan konu ve alanları tema seçen sohbet toplantılarına ve çocukların katıldığı uygulamaları
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içeren etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Müdürlük yöneticilerinin ifadesiyle; kütüphanenin genel işleyişi ve yürütülen
her türlü etkinlikte, çocukların eğitimlerinde, sosyal ve kültürel yaşama uyumlarında, bilişim teknolojileri odaklı yaşam biçimini
kişisel gelişime dönüştürmelerinde yararlanacakları bilgilerin ve uygulamaların kazanımına özen gösterilmekte, etkinlikler
belirlenirken bu özen dikkate alınmaktadır. Etkinlik takvimi belirlenirken dikkat edilmeye çalışılan diğer bir ayrıntı da her ay
çocuklar için rol model olacak en az bir konuğun kütüphanede ağırlanmasıdır.
Çalışma kapsamında yöneticilerle yapılan görüşmede, Müdürlüğe ve Belediye Başkanlığına yapılan geri dönüşlerin,
kütüphanenin hizmet felsefesine yönelik amaçlarına ulaşıldığının kanıtı olarak değerlendirildiği ifade edilmiştir. Karşıyaka’nın
değişik yaşam merkezlerinde ve farklı zamanlarda kent sakinleri ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler de varılan yargıyı
doğrular niteliktedir. Zira yüz yüze görüşülen 300 kent sakinin %73’ü (219 kişi), kütüphaneyi bildiğini ve kütüphanenin
Karşıyaka’ya bir ayrıcalık kazandırdığını düşündüklerini dile getirmişlerdir. Kütüphaneden haberdar olan kent sakinlerinin
%55’i (120 kişi), yakın çevresinden kütüphaneyi ziyaret eden en az bir tanıdığının olduğunu beyan etmiştir. Görüşme yapılan
kent sakinlerinin %59’u (177 kişi), çocuk kütüphanelerinin çocukların okuma alışkanlığı kazanması açısından olumlu etkisinin
olacağını düşünürken, %27’si (81 kişi) “bu çağda kütüphanelere ne gerek var” mottosunu doğrulamış, %14’ü (42 kişi)
ise bu konuda fikrinin olmadığını ifade etmiştir. Bununla birlikte görüşmeyi kabul edenlerin yalnız %22’sinin (66 kişi) düzenli
kütüphane kullanıcısı olması dikkat çekicidir. Karşıyakalılar ile yapılan görüşmelerde elde edilen ve üzerinde düşünülmesi
gereken diğer bir yargı da kütüphanenin bulunduğu bölgenin kent merkezine uzak bir noktada bulunması ve toplu taşıma
araçlarının nispeten yetersiz görülmesidir. Görüşme katılımcılarının %32’si kütüphanenin lokasyonunun kendisine ters
gelmesi ve toplu taşıma olanaklarının nispeten yetersizliği nedeniyle, istese de çocuğunu kütüphaneye götüremeyebileceğini
ifade etmiştir.

Resim 2. Kütüphaneye yapılan okul gezilerinden biri

Resim 3. Kitap rafları ve okuma salonu

23 Nisan 2016 tarihinden itibaren tutulan kullanıcı istatistikleri, Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesinin kent sakinleri nazarındaki
sempati ve ilgisini koruduğunu göstermektedir. Zira, diğer kütüphanelerle kıyaslandığında çok kısa bir geçmişi olmasına
karşın, kütüphanenin ziyaretçi ve üye sayısı genel ortalamaya ulaşmış durumdadır. Kütüphanenin kullanıcı istatistiklerine
ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2018 yılına ilişkin istatistikler, araştırmanın zaman çizelgesi dikkate alınarak en
son 1 Eylül 2018 tarihinde güncellenmiş halleri ile çalışmada verilmiştir.
Tablo 1: Kullanıcı İstatistikleri
Yıl
2016
2017
2018

Ziyaretçi Sayısı
2400
2448
2366

Üye Sayısı
311
380
403

2018 yılı Eylül ayı itibari ile derme sayısı 6.000 civarında olan kütüphane, Müdürlük bünyesinde bulunan anaokulları, oyun
odası, çocuk kulübü, kurs merkezi ve bilim merkezi ile sürekli işbirliği halindedir. Bu işbirliği kütüpahaneye yönelik farkındalığın
artmasını sağlamanın yanı sıra, Belediye bünyesinde ilgili Müdürlüğün yeterlilik ve saygınlığını da arttırmıştır. Yöneticilerin
ifadesi ile bu ilişki, kütüphanenin gelecekteki olanaklarının ve talep gücünün artmasını sağlayacaktır. Karşıyaka Belediyesi
Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü kadrosunda istihdam edilen sürekli çalışanları bulunan kütüphanede, bilgi ve belge
yönetimi formasyonuna sahip hiç bir kütüphaneci görevlendirilmemiştir. Bu durum belediyenin sorumluluğunda olan diğer
kütüphanelerde olduğu gibi, Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesinin de en önemli eksikliği ve aynı zamanda yetersizliğidir.
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7.Sonuç ve Değerlendirme
Hızlı değişimler çağı olarak da tanımlanan yeni bin yılın en temel dinamikleri, bilgi ve bilgiden beslenen bilişim teknolojileridir.
Küreselleşmenin etkisi ile sınırları ortadan kalkan bu değişim, bireylerin yanı sıra toplumların da alışnalık ve beklentilerini
başkalaştırmıştır. Söz konusu etki zinciri evrim sürecinde uzun zamandır insana eşlik eden bazı unsurlarda yeni yönelimler
yaratmıştır. Bu unsurlardan biri de genellikle kütüphaneler olarak öznelleştirilen bilgi merkezleridir. Amaçları, ilkeleri, hizmet
yeterlilikleri ve yetenekleri değişen bilgi merkezlerinin zaman içinde farklı türleri ve hizmet sağlayıcıları ortaya çıkmıştır. Bu
çalışmanın konusunu oluşturan çocuk kütüphaneleri tür, belediyeler ise bilgi hizmeti sağlayıcısı açısından yaşanan değişimin
örnekleridir. Ülkemiz açısından iyi uygulam örneklerinden biri olarak kabul edilebilecek Karşıyaka Belediyesi’nin çocuklara
yönelik kütüphane ve bilgi hizmetlerini irdeleyen çalışmada elde edilen veriler ışığında varılan sonuçlar şu şekilde sıralanabilir;
• Karşıyaka Belediyesi’nin işleyiş ve hizmet pratiğinde kütüphane ve bilgi hizmetleri önemli bir kamu görevi olarak
değerlendirilmek ve önemsenmektedir. Belediye bünyesinde yürütülen kütüphane ve bilgi hizmetlerinin yanı sıra, doğrudan
bu hizmetlerin verimliliğini belirleyen kültür hizmetlerinin sorumluluğunun bağlı iki Müdürlük tarafından yürütülüyor
olması, söz konusu yaklaşımın bir göstergesidir.
• Belediye bünyesinde genel kütüphane ve bilgi hizmetlerinin sorumluluğu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ndeyken,
çocuklara yönelik kütüphane ve bilgi hizmetlerinin yürütücülüğü yaşlılar ve engelliler gibi özel guruplara yönelik hizmetleri
yerine getiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne verilmiştir. Bu eğilim, Belediye nazarında çocukların da özel kent sakini
grubu olarak görüldüğünün ve özel muamele edilmeye çalışıldığının göstergesidir.
• Belediye bünyesinde birden çok kütüphanenin faaliyet gösteriyor olması ve bu kütüphanelerin farklı lokasyonlarda yer
alması, kütüphane hizmetinin Belediye tarafından toplumsal bir sorumluluk alanı olarak görüldüğünü, bu alanda yaratılacak
olumlu imajın seçmen açısından olumlu bir ikna aracı olarak değerlendirildiğini akla getirmektedir.
• Belediye’nin kütüphanelere ilişkin fiziksel durumları ile dermelerine yönelik nicel durumları yeterli kabul edilebilir. Diğer
yandan, Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesi de dahil tüm kütüphaneler, kütüphanecilik formasyonuna sahip tek bir
çalışanın dâhi olmaması Belediye’nin kütüphane ve bilgi hizmetleri açısından en önemli eksikliğidir. Yöneticilerin bu yöndeki
yetersizliklerinin farkında olması ve bu sorunun gündem maddeleri arasında yer alması, gelecek adına en önemli umut
ışığıdır.
• Yeni bir bina olan ve geniş bir bahçeye sahip olan Şebnem Tabak Çocuk Kütüphensinin hemen yanında yer alan oyun parkı,
çocuklar açısından kütüphanenin cazibesini arttıran bir ayrıntıdır. Söz konusu parkta yer alan donanımın daha ilgi çekecek
biçimde geliştirilmesi potansiyel kütüphane kullanıcılarının artmasını sağlayacaktır ve Belediye’nin olanakları ile bu parkın
renklendirilmesi ve zenginleştirilmesi çok da zor olmayacaktır.
• Belediye tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler araçlarında ve uygulamalarında çocuk kütüphanesine daha çok yer verilmesi,
kent sakinlerinin kütüphaneye ilişkin farkındalığını arttıracaktır. Görme Engelliler Kütüphanesi gibi, özel bir kullanıcı
grubuna yönelik kütüphane hizmetinin olmasının aynı zamanda seçmenler açısından önemli bir ikna aracı olabileceği
dikkate alındığında, bu noktada yapılacak her türlü yatırım kentin kazancı olacaktır.
• Kütüphanelerin Belediye’ye bağlı diğer birimlerle yürüttüğü işbirliği çalışmalarının kentte yer alan ve sorumlulukları
Belediye’de bulunmayan bilgi ve kültür merkezlerini de kapsayacak biçimde genişletilmesi, hem kütüphanelerin bilinirliğini
ve kullanıcı sayısını arttıracak, hem de hem de karşılıklı iletişimden elde edilen deneyim paylaşımları sayesinde kurumların
hizmet yeterlilikleri gelişecektir. Bu konuda atılacak adımlar, gelecekte kentin önemli kültür kazanımları olacaktır.
• Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesi başta olmak üzere, kütüphanelerde Belediye’nin olanakları ölçüsünde bilişim
teknolojilerine daha çok yer verilmesi ve internet kullanımının yaygınlaştırılması, kütüphanelerin kullanıcı ve potansiyel
kullanıcıları için cazibe yaratacaktır. Zira özellikle çocukların ve gençlerin teknolojiye olan ilgileri ve yatkınlıkları dikkate
alındığında, bu konuda ortaya konacak her türlü uygulama ve yenilik şüphesiz yakından takip edilecektir.
Çağdaş belediyecilik anlayışının vazgeçilemez bir parçası olan kültür hizmetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan vatandaşa
kütüpahne ve bilgi hizmeti sunma sorumluluğu, günümüzde belediyeler için aynı zamanda saygınlık anlamına gelmektedir.
Tarihi, coğrafi ve kültürel özellikleri açısından ülkemizin en ayrıcalıklı ilçelerinden biri olan Karşıyaka Belediyesi, kütüphane ve
bilgi hizmetleri noktasında engelliler, çocuklar, yaşlılar gibi ayrıcalıklı gruplara özel hizmet vermeyi saygınlığın korunması ve
arttırılması açısından önemli görmektedir. Hemen her uygulamada bu yaklaşımı belirgin bir biçimde ortaya koyan Belediye’nin
yaptıkları, takdirden fazlasını hak etmektedir. Ancak Karşıyaka Belediyesi’nin yapabileceklerinin çok daha fazla olacağını da
belirtmek gerekir. Bu noktada en önemli referans ise Belediye’nin şu ana kadar yaptıklarıdır.
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Teşekkür
Bu çalışmanın ortaya çıkmasında tüm olanaklarını ve bilgilerini benimle paylaşmaktan kaçınmayan Karşıyaka Belediyesine,
Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğüne, Müdür sayın Zafer Çalışkan’a, Müdürlük personeli sayın Beste Mistincik’e ve kütüphane
çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum.
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Öz
Kütüphaneler, toplumun bilgiye olan ihtiyacını karşılayan kuruluşlardır. Yurdadoğ (1974) ise kütüphaneleri “Kuruluş amaç
ve görevine uygun kitap, film, plak vb. gibi her türlü düşünce ve sanat ürününü toplayan, düzenleyen ve genel olarak karşılık
gözetmeden ve ayırım yapmadan okurların yararına sunan kurumlar” olarak tanımlıyor.
Kütüphaneler kullanıcı ve hizmet türlerine göre çeşitlilik gösterirler. Halk, Çocuk, Okul, Üniversite, Özel ve Milli Kütüphane
gibi kütüphane türleri ile karşılaşmaktayız. Bu kütüphane türlerinden çalışmamıza bağlı olarak Halk ve Çocuk Kütüphanelerini
inceleyeceğiz.
“Halk kütüphaneleri cins, yaş, ırk, milliyet, din, dil, eğitim, kültür, sosyoekonomik düzey ve politik görüş farkı gözetmeden, her
tür kütüphane materyali ve çeşitli iletişim yolları aracılığıyla kültür ürünlerini ve bilgiyi insanlığın hizmetine ücretsiz sunarak,
onlara ömür boyu eğitim ve boş zamanları değerlendirme olanağı veren, toplumla bütünleşip, sağlıklı bir kamuoyunun
oluşmasına olanak sağlayan, toplumun ekonomik, sosyal, eğitsel, kültürel ve teknik kalkınmasının gerçekleştirilmesini
etkileyen, dünya barışının sağlanmasına yardımcı olan demokratik kuruluşlardır” (Sağlamtunç,1990, s.54).
Halk kütüphanelerini, bireyler arasında ayrım gözetmeden, kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayan, bulunduğu
toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayan kuruluşlar olarak tanımlayabiliriz.
Çocuk kütüphaneleri, 0-14 yaş aralığındaki çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlayan yayınları bünyesinde bulunduran ve
bunun yanı sıra psiko-motor gelişimini destekleyen kütüphane türüdür.
Halk kütüphanelerinin tanımlarında da yer alan “toplumun her kesimine ayrım gözetmeden hizmet sunar” ibaresinden de
anlaşılacağı gibi kullanıcı türü en geniş olan kütüphane türüdür. Kullanıcı türü bu kadar geniş olan halk kütüphanelerinin,
geleceğimizin teminatı olan çocuk kullanıcıları azımsanmayacak kadar çok çoktur.
Ülkemizde en geniş ağa sahip olan Halk ve Çocuk Kütüphaneleri, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kütüphaneler ve Yayımlar
Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir. Genel Müdürlüğün son yıllardaki çalışmalarına bakıldığında kütüphaneleri
sadece mekânsal olarak yenilemekle kalmadığını, aynı zamanda kütüphaneleri toplumun yaşam merkezi haline getirmek
amacıyla çalışmalar yaptığını da görmekteyiz. “Yaşayan Kütüphane” yaklaşımını hayata geçirilebilmek için bir takım çalışmalar
gerçekleştirmektedir. Bu çalışma alanlarından biri de çocuk okuyucuları arasındaki fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırmak
amacıyla çocuk kütüphanelerinde ve halk kütüphanelerinin bünyesinde yer alan çocuk bölümlerinde bir takım atölye ve
faaliyetler düzenlemektedir.
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Kütüphaneyi oluşturan beş unsurdan birisi olan kütüphaneciler ise en yalın tanımı ile bilgi ve bilgiye ihtiyaç duyan kullanıcılar
arasında köprü vazifesini yerine getirmektedir. Ayrıca yapmış oldukları bir takım atölye ve faaliyetler ile kullanıcılarına farklı
hizmetler sunarlar.
Fakat bu atölye çalışma ve faaliyetleri ve hizmet sunumları belli bir plan ve program dahilinde sürdürülmemekte; bu nedenle
kütüphaneler ile çevre arasında koordinasyon problemi yaşanmaktadır. Bunun dışında ülkemizdeki çocuk kütüphanelerinde
mekân, koleksiyon, hizmet sunumu ve pedagojik yetkinliğe sahip personel öncelikli olmak üzere çeşitli konu başlıklarında da
sorunlar vardır. Bu sorunlar hem kütüphanelerdeki hizmet sunum ve kalitesini etkilemekte hem de personel yetkinliğinin
istenen seviyede olmamasından kaynaklı eksikliklere neden olmaktadır.
Bu nedenle bu çalışmada, bu sorunları giderebilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek için, merkezi bir yapılanma ile hizmet
verecek olan KYGM Akademi Modelinin hazırlanması ve bu akademinin bir an önce projelendirilerek hayata geçirilmesi tavsiye
edilecektir.
KYGM Akademi Modeli’nde, sahadaki kütüphanecilerin ve kütüphane çalışanlarının sahip olması gereken iletişim becerileri, aile
ve çocukla faaliyetler, dezavantajlılarla iletişim ve hizmet sunumu, çocuk pedagojisi, nitelikli yayın seçme, atölye çalışmaları,
masal okuma faaliyetleri gibi temel konu başlıklarının modüller halinde eğitimlerinin verilmesi ve bunun planlamasının yapılması
yer almaktadır.
KYGM Akademi için Genel Müdürlüğümüz içinde Sürekli Eğitim birimi kurularak, kütüphanecilerin ve kütüphane çalışanların
mesleki gelişimleri için eğitimler planlanması sağlanmalıdır.
Abstract
Libraries are organizations that meet the needs of society as a wisdom. Yurdadoğ (1974) defines libraries as the “institutions
that collect and organize books, films, plaques, etc. and provide them for the benefit of the readers regardless of any
discrimination and expectation”.
Libraries vary by users and type of services. We encounter library types such as Public, Children, School, University,
Private and National Library. We will examine the Public and Children’s Libraries, depending on our research.
Public Libraries are democratic organizations that offer the opportunity of lifelong learning and leiusure time free of charge
to the humanity with providing them with any kind of library materials and varios ways of communication regardles of
gender, age, race, nationality, religion, language, education, culture, socioeconomic level and political opinion. They are also
institutions that help to achieve world peace, which effect the realization of economic, social, educational, cultural and
technical development of the society, allowing society to integrate and create a healthy public opinion (Sağlamtunç, 1990,
s. 54)
We can define public libraries as institutions that meet the information needs of users free of charge regardless of the
individual.and contribute the social, cultural and economic development of the society.
As can be understood from the definition of “providing services without discrimination to all sections of the society”, public
libraries have the broadest type of user. It’s not surprising that public libraries have so much child users who are assurance
of our future as well.
Children’s libraries are the kind of libraries that include publications that contribute to the mental development of children
between 0-14 years of age, as well as support psycho-motor development.
The Public and Children’s Libraries, which have the widest network in our country, are managed by the General Directorate
of Libraries and Publications under the Ministry of Culture and Tourism. When we look at the work of the General Directorate
in recent years, not only we see that the libraries to be renewed spatially but they also work to make the libraries a living
center of the society. Numbers of activities are being performed to make ‘Living Libraries’ alive.
One of these activities is to organize a number of workshops and activities in children’s libraries and in children’s departments
within the public libraries to remove the disparity in opportunities between child readers.
Librarians, one of the five elements that make up the library, fulfill the bridging mandate between users and information and
knowledge. They also provide different services to their users with a number of workshops and activities they have done.
However, these workshops and service offerings are not maintained within a certain plan and program; for this reason there
is a problem of coordination between the libraries and the environment. Apart from that, children’s libraries in our country
also have problems in various subjects, such as space, collection, service presentation and personnel with pedagogical
competence. These problems not only affect service provision and quality in libraries, but also cause shortcomings resulting
from the fact that staff competence is not at the desired level.
For this reason, in this study, it will be recommended to prepare the KYGM Academy Model which will serve with a
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central structure and to project this academy as soon as possible in order to solve these problems and to develop solution
proposals.
In the KYGM Academy Model, basic topics such as the communication skills that the field librarians and library staff should
possess, family and child activities, disadvantaged communication and service delivery, child pedagogy, selection of qualified
publications, workshops are being planned to give as a training in the forms of modules.
Continuing Education Unit should be established for The KYGM Academy within the General Directorate to ensure that
trainings for professional
Anahtar Sözcükler: Kütüphaneler; Çocuk Kütüphaneleri; Kütüphaneciler; Pedagojik eğitim; KYGM Akademi
Keywords: Libraries; Children’s Libraries; Librarians; Pedagogical Education; KYGM Academy
1.Giriş
Kütüphaneler, bulunduğu toplumun gelişimi için kişilere rehberlik ederek gelişimine katkı sağlayan kuruluşlardır. Kütüphaneyi
oluşturan beş temel unsurdan birisi olan “Kütüphaneciler” ise toplumun gelişebilmesi için eğitici görevini(rolünü)
üstlenmektedirler.
Kütüphaneciler, üstlendikleri bu görevi daha etkili yerine getirebilmek için aşağıdaki sebeplerden dolayı hizmet içi eğitimlere
ihtiyaç duymaktadırlar.
•
•
•
•

Gelişen teknolojiye ayak uydurabilmeleri,
Formel eğitim almış olsalar da yeni gelişen mesleki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma gerekliliği,
Kütüphaneciliğin disiplinler arası bir meslek olması sebebiyle farklı alanlardan da bilgi edinme gerekliliği,
Nitelikli hizmet sunabilmeleri için hizmet içi eğitime ihtiyaç duymaktadırlar.

2.Çalışmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi
Araştırma kapsamında, bağımsız çocuk kütüphaneleri ile il halk kütüphanelerinin çocuk bölümünde çalışan personelin hizmet
içi eğitime ihtiyaç duyup duymadıkları araştırılmıştır. Araştırmanın amacı; araştırma kapsamında yer alan kütüphanelerde
çalışan personelin hedef kitlesi olan çocukları daha iyi anlayabilmeleri ve onların bilgi gereksinimlerini karşılayabilmeleri için
hizmet içi eğitime ihtiyaç duyup duymadıklarını, bu eğitimin hangi konularda ve hangi eğitim yöntemi ile verilmesi gerektiğini
tespit etmektir.
Çalışmamız, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı bağımsız 54 adet çocuk kütüphanesi ile 81 il halk
kütüphanesinin çocuk bölümlerinde çalışan personeli kapsamaktadır.
Araştırma yöntemi, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden alınan izin ile anket çalışması olarak belirlenmiştir.
3.Kütüphane ve Kütüphaneci Tanımı
Kütüphaneler, toplumun bilgiye olan ihtiyacını karşılayan kuruluşlardır. Yurdadoğ(1974) ise kütüphaneleri “Kuruluş amaç ve
görevine uygun kitap, film, plak vb. gibi her türlü düşünce ve sanat ürününü toplayan, düzenleyen ve genel olarak karşılık
gözetmeden ve ayırım yapmadan okurların yararına sunan kurumlar” olarak tanımlıyor.
1974 yılında yapılan tanımdan bu yana teknolojinin gelişmesi ile koleksiyon türünde değişiklikler olmasına rağmen kütüphanelerin
amaçları değişmemiştir.
Kütüphaneler kullanıcı ve hizmet türlerine göre çeşitlilik göstermektedirler. Bunlar Halk, Çocuk, Okul, Üniversite, Özel ve
Milli Kütüphane gibi kütüphane türleri ile karşımıza çıkmaktadır. Biz çalışmamız kapsamında Halk ve Çocuk Kütüphanelerini
inceledik.
Halk kütüphaneleri cins, yaş, ırk, milliyet, din, dil, eğitim, kültür, sosyoekonomik düzey ve politik görüş farkı gözetmeden, her
tür kütüphane materyali ve çeşitli iletişim yolları aracılığıyla kültür ürünlerini ve bilgiyi insanlığın hizmetine ücretsiz sunarak,
onlara ömür boyu eğitim ve boş zamanları değerlendirme olanağı veren, toplumla bütünleşip, sağlıklı bir kamuoyunun
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oluşmasına olanak sağlayan, toplumun ekonomik, sosyal, eğitsel, kültürel ve teknik kalkınmasının gerçekleştirilmesini
etkileyen, dünya barışının sağlanmasına yardımcı olan demokratik kuruluşlardır (Sağlamtunç,1990).
Halk kütüphanelerini, bireyler arasında ayrım gözetmeden, kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayan, bulunduğu
toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayan kuruluşlar olarak tanımlayabiliriz.
Çocuk Kütüphaneleri, çocukları yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri ile donatarak, onların topluma katılımlarını ve
katkıda bulunmalarını sağlayan kuruluşlardır (IFLA, 2011).
Çocuk kütüphaneleri ise 0-14 yaş aralığındaki çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlayan yayınları bünyesinde bulunduran
ve bunun yanı sıra psiko-motor gelişimini çeşitli etkinliklerle destekleyen kütüphane türüdür.
Kütüphaneyi oluşturan 5 temel unsur, mesleki eğitime başladığımız üniversite yıllarımızın hemen başında hocalarımız tarafından
bizlere öğretilmiştir. Bu beş temel unsur; bina, bütçe, derme, kullanıcı ve kütüphanecidir. Hem çocuk kütüphanesinin tanımına
hem de halk kütüphanesinin tanımına baktığımızda, kullanıcıların gelişimlerini hedeflemekte olduğunu görmekteyiz. Bu hedefi
gerçekleştirecek olan unsur, bu beş temel unsurun içinde yer alan kütüphanecidir. En yalın tanımı ile kütüphaneciler, bilgi ve
o bilgiye ihtiyaç duyan kullanıcılar arasında köprü vazifesini yerine getiren kişilerdir.
Kütüphanecilerin toplumun gereksinimlerini karşılayabilmek, sürekli gelişen teknolojiyi takip edebilmek için mesleki
yenilenmeye ihtiyacı vardır. Çocuk kütüphanecilerinin ise çocukta olumlu bir kişilik oluşturabilmeye katkı sağlama, onların
konuşma gelişimlerini ve bu becerilerini destekleme, onlara bilgiye erişim becerisi kazandırma, sürekli okuma alışkanlığı
kazanmalarına yardımcı olma ve onların gelecek yıllarda da iyi bir kütüphane kullanıcısı olmalarını sağlama gibi işlevlerinin
var olduğunu ana hedef olarak gördüğümüzde, onların çocukların zihinsel ve bilişsel gelişimi için çok önemli bir niteliğe sahip
olduğu görülecektir. Çocuk kütüphanecileri bu çok yönlü niteliğe ulaşmak ve bu niteliklerin zenginleşmesi için hiç şüphesiz bir
eğitim dizisine ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç da ancak düzenlenecek hizmet içi eğitimler ile karşılanabilir.
4.Hizmet İçi Eğitim
Hizmet içi eğitim “kişilerin hizmetteki verim ve etkinliklerinin artırılması, gelişmeye yol açan bilgi, beceri ve anlayışların
zenginleştirilmesini amaç edinen ve kurumların genel çalışma düzenini sürekli olarak etkileyen eğitim” olarak
tanımlanmaktadır(Oğuzkan, 1974).
Hizmet içi eğitim, çalışan personelin verimliliğini ve moral/motivasyonunu artırmak amacıyla verilen hizmetler ile ilgili bilgi ve
becerilerini geliştirmek için uygulanan eğitim türüdür.
Kurumlar, hizmet içi eğitim ile çalışanlarının gelişim ve değişimlere uyum sağlamalarını hedeflemektedir. Hizmet içi eğitim ile
kurumlar personelin moral motivasyonunu artırmayı, kurumun verdiği hizmetlerin kalitesinin ve verimliliğinin yükselmesini
amaçlamaktadır.
Hizmet içi eğitim, yeni başlayanlar için onları yetiştirmeye yönelik olurken, hali hazır çalışanların ise gelişimlerine yönelik
olmaktadır.
Kütüphanelerde çalışanlara yönelik verilecek hizmet içi eğitimler ile,
•
Personelin beceri ve yeteneklerini geliştirmeyi, bu gelişim sayesinde daha nitelikli hizmetler sunmayı,
•
Çalıştıkları birimlerde uzmanlaşmalarını sağlamayı,
•
Personelin, mesleki gelişimleri daha yakından takip etmesini ve etkin biçimde öğrenmelerini sağlamayı,
•
Mesleki dayanışmayı ve iş birliğini sağlamayı hedeflemekteyiz.
Hizmet içi eğitimler ile personelin verimliliğinin artırılması amaçlanırken, bu amacı yerine getirmek için verilecek olan eğitim
konularının, hedef kitlesinin, eğitimin süresinin, maliyetinin ve eğitim yöntemlerinin belirlenmesi önemlidir. Çünkü bu unsurlar
verilecek eğitimin başarı oranını doğrudan etkileyebilmektedir.
Eğitim süresi ve eğitim yöntemi, konu veya konuların kapsamına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu doğrultuda
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öncelikle eğitim yöntemi belirlenmeli, daha sonra da verilecek eğitimin süresi çok iyi planlanmalıdır. Eğitim yöntemi olarak,
pratik -uygulamaya yönelik olan konularda (İletişim, Beden Dili, Protokol Kuralları vb.) çalıştaylar veya atölye çalışmalarında
yüz yüze eğitim uygun olurken, yalnızca teorik (Otomasyon Programların Tanıtılması, Mevzuat, Yazışma Kuralları, Mali
Konular vb.) eğitimlerde ise uzaktan eğitim yöntemi tercih edilebilir. Hedef kitle de konuya ilgi duyan kişilerden seçilirse
hizmet içi eğitimin başarısı artacaktır.
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde şimdiye kadar verilmiş en geniş çaplı yüz yüze hizmet içi eğitim,
Türk Kütüphaneciler Derneği ve Goethe Enstitüsü ile ortaklaşa düzenlenen bölge seminerleridir. Uzun yıllar devam eden
seminerlerde Yaratıcı Kütüphane Hizmetleri, Halkla İlişkiler gibi konular işlenmiştir.
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı kütüphanelerin coğrafik dağılımının dağınık olması ve çalışan personel
tarafından en başta teorik eğitimlere ihtiyaç duyulmasından dolayı, çalışmamızda hizmet içi eğitim yönteminin uzaktan eğitim
yöntemi olarak belirlenmesinin daha isabetli olacağını düşündük.
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, yeni otomasyon sistemine geçiş süresinde uzaktan eğitim yöntemini tercih ve
tecrübe ederek, başarılı sonuçlar elde etmiştir.
5.Uzaktan Eğitim
Uzaktan eğitim; geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerinin sınırlılıkları nedeniyle sınıf içi etkinliklerini yürütme olanağının
bulunmadığı durumlarda, eğitim etkinliklerini planlayıcılar ile öğrenciler arası, iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış
öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belirli bir merkezden bir öğretme yöntemidir. (Khoshemehr, 2013).
Uzaktan eğitim; eğitim veren kişi ile eğitimi alan kişinin aynı mekânda bulunmadan internet teknolojilerinin kullanılarak
gerçekleştirildiği bir eğitim türüdür.
Uzaktan eğitimin tercih edilmesini sağlayan sebepler
•
Zaman ve mekândan bağımsız olması,
•
Eğitimlerin çevrimiçi verilmesi sırasında kayıt altına alınma olanağının olması ve bilgi gereksinimlerinin buradan tekrar
karşılanabilmesi,
•
Yüz yüze eğitimlere göre daha ekonomik olması,
•
Hizmet içi eğitimlere personel yetersizliği veya iş yoğunluğundan dolayı katılamayan personelin de katılabilmesi
olarak sıralanabilir.
6.Bulgular ve Değerlendirme
Bakanlığa bağlı bağımsız çocuk kütüphaneleri ile il halk kütüphanelerinin çocuk bölümünde çalışan personele yönelik uygulanacak
anket için Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden 18.09.2018 tarihinde izin alınmıştır.
Ankete katılımı değerlendirirsek; 54 bağımsız çocuk kütüphanesinin 48’inin hizmet verdiğini 6’sının ise geçici kapalı olduğunu
görmekteyiz. Bu 48 bağımsız çocuk kütüphanesi içinden anketi yanıtlayanların sayısı 24’dür. 81 il halk kütüphanesinden
yanıtlayan sayısı 74’dür. Toplam 129 kütüphaneye anket gönderilmiş ve 98’inden yanıt alınmıştır. Bu da %75’e karşılık
gelmektedir.
Anketi yanıtlayan personelin cinsiyet dağılımı 42 Kadın, 56 Erkek şeklindedir. Lisans eğitimini alanımızda yapan 59 kişidir.
Bunların arasından 6’sı yüksek lisanlarını yapan veya yapmaya devam eden kişilerden oluşmaktadır. Alanımızdan mezun
olmayan 39 kişiden 24’ü herhangi bir lisans programından mezundur.
Mezuniyet yılına baktığımızda, 5 yıldan fazla çalışma hayatı olanların çoğunlukta olduğu (%73) gözlenmektedir. Bu büyük
çoğunluğun dağılımında ise, 20 yıl üzeri çalışan personel sayısının 28 kişi olduğu görülmektedir. Mezuniyetleri üzerinden bu
kadar süre geçmiş olması, mesleki deformasyon oluşturabileceğinden yenilenmeye, tazelenmeye gidilmelidir. Sürekli gelişen
teknolojileri de düşünürsek hizmet içi eğitime gereksinim duyulmaktadır.
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Tablo 1: Çalışan Personelin Çalışma Süreleri

Çocuk kütüphanelerinde/bölümlerinde çalışma sürelerinin dağılımına baktığımızda en fazla kişi sayısının 2 ile 4 yıl arasında
olduğu gözlemlenmektedir. (Tablo-1). 2 ile 4 yıl arası çalışanların fazla olmasında 2017 yılında yapılan sözleşmeli kütüphaneci
alımının etkisi olduğunu düşünmekteyiz.
Lisans eğitimleri sırasında çocuklara yönelik eğitim almayanların sayısı oldukça yüksektir. 83 lisans mezununun 65’i (%73)
çocuklara yönelik detaylı eğitim almamıştır. Çocuk kütüphanelerinde/bölümlerinde çalışan personelin hizmet verdikleri
çocukları daha iyi anlaması ve onların bilgi gereksinimlerini en etkili şekilde karşılayabilmesi için pedagojik eğitimler başta
olmak üzere farklı alanlarda eğitimler almaları gerekmektedir.
Tablo 2: Etkinlik Düzenleyenlerin Sayısı

Tablo 3: Etkinlik Düzenleme Sıklığı

Çocuk kütüphanelerinde/bölümlerinde çocuklara yönelik etkinlik düzenleyenlerin oranı (Tablo-2), düzenlemeyenlere göre
oldukça yüksektir. 79 kişi etkinlik düzenlerken, 19 kişi etkinlik düzenlemediğini belirtmiştir.
Etkinlik düzenleyen kişilerin etkinlik düzenleme sıklığı ise (Tablo-3), ayda 1 kez ile haftada 1-2 kez etkinlik düzenleyenlerin sayısı
diğerlerine göre daha fazladır. Daha sık etkinlik düzenleyen yani haftada 3-5 kez düzenleyenlerin sayısı 6 kişidir. Bu oranın
genelde düşük olmasının personel ve bütçe yetersizliği ile rutin kütüphane hizmetlerinden kaynakladığını düşünmekteyiz.
Etkinlik düzenleyenlerin neredeyse tamamı (%94) etkinliğe göre yaş aralığına dikkat etmektedir. Yine etkinlik düzenlerken
diğer kurum, kuruluşlarla paydaşlıklar kuranların sayısı neredeyse tamamına (%94) yakındır. Kurulan veya kurulacak olan
paydaşlıklar ile daha çeşitli ve nitelikli hizmetlerin verileceğini düşünmekteyiz.
Çalışma hayatlarında daha başarılı olmak ve bilgilerini güncel tutabilmek adına devamlı olarak mesleki eğitim ve gelişime
ihtiyaç duyanlar ile bazı dönemlerde ihtiyaç duyanların toplamı 95 kişidir. Kişiler hem kendi gelişimleri hem de kurumun
gelişimi için mesleki eğitime ihtiyaç duymaktadırlar.
Mesleki eğitim ve gelişimleri için sosyal medya hesapları üzerinden mesleki sayfaları takip eden kişi sayısı 86’dır. Bu sayfaları
takip edenlerin neredeyse tamamı (%97) kendilerinin mesleki gelişimlerine bu sayfaların katkı sağladığını belirtmişlerdir.
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Çalıştıkları bölümle alakalı olarak, çocuk kütüphaneciliği veya çocuklarla ilgili sosyal medya hesaplarını takip edenlerin sayısı
ise daha azdır.
16-18 Kasım 2017 tarihlerinde Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından ilki düzenlenen Çocuk Kütüphaneleri
Çalıştay’ından haberi olanların kişi sayısı 62’dir. Bu da anketi yanıtlayan personelin üçte ikisidir. Çalıştaydan haberi olan
kişilerin yarısı (32 kişi), çalıştay raporunu okumamıştır.
Anketi cevaplayanlardan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimlerin mesleki gelişimlerine katkı
sağladığını belirtenlerin kişi sayısı 85’tir.
Tablo 4: Mesleki Eğitim ve Gelişimlerine Katkı Sağlayan Faaliyetler

Tablo-4’e baktığımızda mesleki eğitim ve gelişimleri için kendilerine en fazla katkı sağlayacağını düşündükleri faaliyetlerin
başında Mesleki Sempozyumlar-Toplantıların geldiğini görmekteyiz. Onu da Kütüphane Haftası’nda düzenlenen panellerin,
oturumların olduğu açık oturumlu toplantılar takip etmektedir.
Gelişen bilgi iletişim teknolojilerine bağlı olarak yönelttiğimiz web tabanlı eğitimler alıp almadıklarına dair sorumuza cevap
olarak, 47 kişi herhangi bir eğitim almadığını belirtmiştir. 17 kişi ise bu konu hakkında fikrinin olmadığını belirmiştir. Şimdiye
kadar web tabanlı eğitim alanların (34 kişi) sayısının az olması Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün bu eğitim
yöntemine sık başvurmamasından kaynaklanmaktadır.
Tablo 5: Çocuklara Yönelik Eğitime İhtiyaç Duyanlar

Tablo-5’te gördüğümüz gibi çocuk kütüphanelerinde/bölümlerinde çalışan personelin dörtte üçü hedef kitlesi olan çocuklara
yönelik doğrudan eğitimlere ihtiyaç duyarken, 19 kişi ise kısmen ihtiyaç duymaktadır. Lisans eğitimleri sırasında çocuklara
yönelik detaylı eğitim almamış ve hedef kitlesi çocuk olan personelin çoğunluğu, mesleki yaşamlarında çocuklara yönelik
eğitimlere ihtiyaç duymaktadırlar.
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Tablo 6: Personelin İhtiyaç Duyduğu Konu Başlıkları

Çocuk kütüphanelerinde/bölümlerinde çalışan personele, çocuklarla ilgili hangi konularda bilgi gereksinimlerine ihtiyaç
duyduklarını belirlemek amacıyla sorduğumuz soruya dair cevapları Tablo-6 da görmekteyiz. Belirlemiş olduğumuz konuların
neredeyse tamamının ihtiyaç olduğunu gözlemlemekteyiz. İlk üç sırada “Yaratıcı Okuma Teknikleri”, “Yaratıcı Drama” ve
“Öğretici Etkinlikler” yer almaktadır. Bunların, Kütüphane kullanıcısı olan çocuklar ile etkili ve nitelikli zaman olarak planlanan
etkinliklerde faydalanılacak konular olması sebebiyle ilk üçe girdiğini düşünmekteyiz.
Tablo 7: Eğitim Yöntemi Tercihi

Eğitim verilecek konuların belirlenmesi kadar, bu eğitimlerin hangi hizmet içi eğitim türü ve yöntemlerle ne kadar sürede
ve hangi sıkılıkta verileceğinin de belirlenmesi hizmet içi eğitimin başarı oranını yükseltmektedir. Tablo-7 de görüldüğü gibi,
verilecek eğitimlerin öncelikli olarak yüz yüze hizmet içi eğitim yöntemi ile verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.
Onu ise, kongre konferans ve sempozyumlar takip etmektedir. Kurum dışı kurslar ile bilgi gereksinimi duydukları konularda
eğitimler almalarının hem kendilerine hem de kuruma fayda sağlayacağını belirtmişlerdir. Şimdiye kadar uzaktan eğitim ile
herhangi bir eğitim almayan 47 kişi olmasına rağmen, hem uzaktan eğitimin (52 kişi) hem de e-öğrenmenin faydalı olacağını
düşünenlerin (59 kişi) bu sayıdan yüksek çıkması eğitim yöntemi olarak uzaktan eğitime başvurulduğu takdirde faydalı
ve başarılı olabileceğini göstermektedir. Eğitim konularına göre eğitim yöntemi belirlendikten sonra yüz yüze hizmet içi
eğitimlerin en az 3-5 gün arası olması gerektiğini belirtmişlerdir. Uzaktan eğitim yöntemi ile verilecek olan eğitimlerde ise
eğitim düzenleme sıklığının daha kısa zamanlarda yapılabileceğinden, 1 günden fazla sürmemesi gerektiğini belirtmişlerdir.
Ankete katılanlara “Hizmet içi eğitimler planlanırken görüş ve önerileriniz alınıyor mu?” diye sorduğumuzda çoğunluk (%60)
hayır demiştir. Kişilerin alacağı eğitimin yine kendilerine bir anket çalışması ile sorularak belirlenmesi hem uzaktan eğitim
yöntemine sempatiyi ve memnuniyeti artıracak hem de öncelikler belirlendiği için başarıyı artıracaktır.
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nde hizmet içi eğitimleri planlayacak, düzenleyecek bir birim kurulmalı mı?
Sorusuna 86 kişi olumlu cevap vererek kurulması gerektiğini belirtmiştir. Böyle bir birimin kurulmasıyla, kişiler eğitimlerin
daha sistematik ve planlı şekilde olacağını belirtmiştir.
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7.Sonuç
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı bağımsız çocuk kütüphaneleri ile 81 il halk kütüphanesinin çocuk
bölümlerinde çalışan kütüphanecilerin ve diğer personelin, hedef kitleleri olan çocuklara yönelik hizmet içi eğitimlere
gereksinim duyduklarını anlatmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmamızın sonuçlarını şöyle sıralayabiliriz.
•
Araştırma kapsamında yer alan kütüphaneler başta olmak üzere, bakanlığa bağlı kütüphanelerde çalışan personelin
mesleki yenilenme amacıyla hizmet içi eğitimlere ihtiyacı vardır.
•
Nitelikli hizmetler sunulabilmesi için hizmet içi eğitim gerekmektedir.
•
Çalıştıkları birimlerde uzmanlaşması için personelin alanı ile ilgili konularda eğitimler alması gerekmektedir.
•
Çocuk Kütüphaneleri çalıştay raporunda yer alan ‘Çocuk Kütüphanesi Kütüphanecisi’ kavramı ile sağlanmak istenen
uzmanlık için hizmet içi eğitim gerekmektedir.
•
KYGM’ye bağlı kütüphanelerin dağınık bir yapıya sahip olmasından dolayı ve bazı kütüphanelerde tek personel
çalışmasından dolayı teorik eğitimlerde eğitim yöntemi olarak uzaktan eğitim yöntemi belirlenmelidir.
•
Uzaktan eğitimin tercih edilmesiyle verilecek eğitimin maliyeti, yüz yüze eğitime göre daha ekonomik olacaktır. Bu
yöntem ile bütçeden kâr elde edilerek başka yüz yüze eğitimler düzenlenebilecektir.
•
Hizmet içi eğitimler için genel müdürlük bünyesinde bir eğitim birimi kurulmalıdır. Bu birim, taşra ile iletişim halinde
olmalı ve hangi konularda eğitime ihtiyaç duyulduğunun tespit edilmesini sağlayarak eğitimlerin personel üzerindeki verimini
artırmalıdır.
•
Hem uzaktan eğitimler hem de yüz yüze hizmet içi eğitimler, kurulacak olan eğitim birimi tarafından kayıt altına
alınmalı ve ihtiyaç duyulan anlarda personelin bilgi gereksinimlerini tekrar tekrar karşılayabilmelidir.
•
Kurulacak olan bu eğitim merkezine, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün aynı zamanda bir eğitim kurumu
olduğunu da gösterecek olan model için “KYGM Akademi” adını önermekteyiz.
•
KYGM Akademi birimi, personele eğitim programları düzenleyerek, bu eğitim programına katılan ve başarılı olanlara
sertifikalar verebilir. Bu da kişi üzerinde olumlu bir etki bırakacağından eğitim hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artıracaktır.
Oluşturulacak KYGM Akademi ile yukarıda da belirtildiği gibi taşrada çalışan personelin karşılaştığı mesleki sorunların
çözülmesine, daha nitelikli hizmetler sunmasına ve mesleki gelişimlerine katkı sunacak hizmet içi eğitimler düzenlenebilir.
Hizmet içi eğitimler sayesinde personel hem kendini hem de kurumunu geliştirebilirler.
KYGM Akademi Model’inde, sahadaki kütüphanecilerin ve kütüphane çalışanlarının sahip olması gereken iletişim becerileri, aile
ve çocukla faaliyetler, dezavantajlılarla iletişim ve hizmet sunumu, çocuk pedagojisi, nitelikli yayın seçme, atölye çalışmaları,
masal okuma faaliyetleri gibi temel konu başlıklarının modüller halinde eğitimlerinin verilmesi ve bunun planlamasının yapılması
yer almaktadır.
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Öz
Kütüphaneler yıllarca insanlara sadece bilgi sunan mekanlar değil, aynı zamanda toplumu bir araya getiren, eğiten, yardım
eden ve ne olursa olsun herkese kapılarını açan kamusal mekanlar olmuştur. Tıpkı dünya genelinde tüm halk kütüphanelerinde
olduğu gibi Türkiye’de de halk kütüphaneleri mevzuatı ve yüklendiği misyon gereği toplumun her kesimine eşit ve ücretsiz
hizmet sunmaktadır.
Bu çalışma ile savaştan kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli göçmen çocukların topluma entegrasyonu ve ülkemizdeki çocukların
da ülkedeki değişen bu demografik yapıyı doğru yöntemler yardımıyla keşfedebilmesi amacıyla, mevzuatı gereği toplumun
her kesimine hizmet vermekle görevli olan halk kütüphanelerinin hizmetlerini toplumsal aidiyeti sağlayacak ve aynı sınırlar
içerisinde yaşayan ancak sosyo-ekonomik ve kültürel farklılıkları bulunan çocukları kaynaştıracak şekilde kurgulanması ve
ülke genelinde uygulanacak örnek bir model oluşturulması hedeflenmiştir.. Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriye
nüfusunun kent nüfusuna oranının en yüksek olduğu il olan Kilis, aynı zamanda kent nüfusuna oranla en çok Suriyeli çocuğun
kütüphane üyesi olduğu yerdir.
Bu araştırmada, Suriye’deki savaş ve göçün en büyük tanıklarından biri olan ve Kilis ilinde yer alan Kilis Çocuk Kütüphanesinin
toplum için ne anlama geldiği, hangi kütüphane hizmetlerinin toplumsal uyuma katkı sağladığı, kütüphanecilik hizmelerinde
yaşanan problemler ve yerel kaynaklarla sağlanabilecek çözüm önerileri, kütüphane personelinin yaşadığı sorunlar ve iki
kültürün çocuklarının taleplerine odaklanılmıştır. Kütüphanelerin sadece bilgi merkezi değil aynı zamanda toplum merkezleri
rolünün bu bağlamda daha çok ön plana çıktığı gözlemlenmiştir.
Abstract
For many years, public libraries are not only places that provide information to people, but also public spaces that bring
people together, educate, help, and give library services to all. Just as in all public libraries throughout the world, according
to the legislation and mission of the Turkish public libraries, the public libraries provide equal and unpaid services to all
sections of the society.
In this study, on the purpose of the social integration of the Syrian immigrant children who took refuge in the country by
war and the children in our country could discover the changing demographics of the country with the help of the right
methods; it is aimed that the services of the public libraries should be structured in such a way as to foster children with
socio-economic and cultural differences living within the same boundaries and to provide social belonging and to create
a model to be applied throughout the country. Kilis, the province where the ratio of the Syrian refugee population to the
urban population is the highest in our country, at the same time, the city has the highest proportion of Syrian children who
are members of the public libraries through the country.
This research focuses on what the Kilis Children’s Library means for society, which library services contribute to social
cohesion, the problems experienced in librarianship services and the solutions that can be provided with local resources,
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the problems experienced by library staff, and the demands of two culturally affected children. It has been observed that
libraries are not only the center of information, but also the role of community centers has become more prominent in
this context.
Anahtar Sözcükler: Toplumsal uyum; Göç yönetişimi; Kütüphane hizmetlerinde kapsayıcılık; Çok kültürlü kütüphane hizmetleri
Keywords: Social cohesion; Migration governance; Inclusive library services; Multicultural library services
1.Giriş
2011 yılından bu yana Suriye’de savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan kişi sayısı 3.594.232’e erişti (Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü 08.11.2018 verilerine göre). Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) 2016 verilerine göre, küresel olarak
zorla ülkesinden ayrılmak durumunda kalan milletlerin ilk sırasında Suriyeliler bulunmaktadır. Global Trend 2016 Raporuna
göre ise dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye ve Türkiye’de bulunan göçmenlerin %98’ini Suriyeliler
oluşturmaktadır. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Raporlarına göre; geçici koruma altındaki Suriye nüfusunun
il nüfusuna oranına göre Kilis, %100,74 ile 81 il arasında ilk sırada yer almaktadır.
Göç İdaresi Başkanlığının raporuna göre Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilerin %47’sini çocuklar oluşturmaktadır. UNICEF
tarafından Ocak 2017’de yayınlanan “Türkiye’de kayıp bir kuşak oluşmasını önlemek” raporunda Suriyeli çocukların yaklaşık
%67’sinin okul çağında olduğunu ancak yalnız %56’sının okula kayıt yaptırdığı belirtilmiştir.
Türkiye’nin de tarafı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 22. maddesine göre, taraf ülkeler kendi
topraklarında mülteci ya da sığınmacı olan tüm çocukların sözleşmede yer alan tüm haklardan faydalanması için gerekli
önlemleri almak durumundadır. Dolayısıyla Türkiye’nin, Suriyeliler dahil olmak üzere tüm sığınmacı çocuklara haklarını gözeten
politikalar üretmesi gereklidir.
2.Göç ve Halk Kütüphaneleri Hizmetleri
Gelişmiş ülkelerde halk kütüphaneleri göçmenlerin “Hoş Geldin Kapısı” olarak değerlendirilmekte, göçmen çocukların okullara
ve sosyal hayata kaynaşmaları için köprü görevi görmektedir. Çünkü, kütüphaneler içinde bulundukları toplumu analiz etmek,
toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak hizmeti ücretsiz ve eşit sağlamak ve toplumda birlik ve aidiyet duygusunu geliştirmek
üzere hizmet veren yegâne kamusal mekanlardır.
Araştırmalar okula gitme hakkından faydalanamayan Suriyeli çocukların:
-daha fazla istismar ve kötü muamele riski altında olduğunu,
-travma sonrası stres bozukluğu semptomlarını (tedirginlik, stres, endişe, umutsuzluk gibi) daha fazla gösterdiğini,
- ve fiziksel ve psikolojik gelişimlerini tamamlamayı başaramadıklarını göstermektedir.
(The Hidden Crisis: Armed Conflict ad Education, UNESCO, 2011. No Lost Generation: Protecting the future of children
affected by the crises in Syria, January, 2014.)
Bununla birlikte yapılan araştırmalar gösteriyor ki okula giden çocuklar da başta dil olmak üzere, dışlanma, ön yargı gibi
sorunlarla karşılaşmakta ve ne yazık ki eğitimcilerin bu durumu yönetebilecek yeterliliği bulunmamaktadır. Oysa bu çocukların
geleceği bu coğrafyanın geleceğidir. Bu nedenle, her iki kesim için de fırsat eşitliğinin sağlanması ve toplumsal birliği ve huzuru
sağlayacak bir yaşam modelinin oluşturulması elzemdir. Bu hizmetleri sağlarken, özellikle de koruma altındaki çocukların
kendilerini güvende hissetmeleri sağlanmalıdır.
Çok kültürlü ve çok dilli toplumlar için kurgulanmış kütüphane hizmetleri, genel kütüphane hizmetleri arasında
değerlendirilmelidir. Göçmenler ya da mülteciler için sunulan hizmetler halk kütüphanelerinin sundukları hizmetin bir parçasıdır.
Uyum konusunda kütüphanelerin öğrenme merkezi, kültür merkezi ve bilgi merkezi rolü ön plana çıkmaktadır. Kütüphaneler
kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için toplum analizi yapmalıdır. Analiz sonuçları doğrultusuna kütüphane kurgusunu
yeniden değerlendirmekte fayda vardır. Gerek mekan tasarımı gerekse sunduğu hizmetlerin engelsiz ve kapsayıcı olmasına
özen gösterilmesi gerekmektedir. Bu hizmetlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır.
1. Kütüphane üyeliğinin basitleştirilmesi
2. Kütüphane bilgilendirme ve kullanım kılavuzunun çok dilli olarak sunulması
3. Kamplar ve Mülteci Merkezlerinde Gezici Kütüphaneler aracılığı ile hizmet verilmesi
4. Kütüphanelerde farklı dillerde mültecilerin kütüphanelere gelmelerini teşvik edecek posterlerin asılması
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5. Türkçe Dil Eğitimi Kursları
6. Konuşma Sınıfları
7. Sınavlara Hazırlık Kursları
8. Ödevlere Yardım
9. Gençler için Kariyer seminerleri
10. Mülteci Hakları Seminerleri
11. Çok dilli masal saatleri
12. Bilgisayar Sınıfları
13. Vatandaşlık Eğitimleri
14. Kültür Geceleri
15. Kütüphanelerde Çok Dilli Kitaplıkların Kurulması
16. Kitap Kulüpleri
17. Makerspace / Üretim Mekanları Hareketi
18. Toplum Sağlığı Merkezleri ile kütüphanede bilgilendirmelerin yapılması
19. Kütüphanelerde Mültecilerin yeni mültecilere Türkçe Öğretebilecekleri basılı ve dijital materyallerin sağlanması
3.Amaç ve Yöntem
Amaçların gerçekleştirilmesi için başlıca planlama, örgütlenme, yöneltme ve denetim süreçleri yolu ile kaynakların eş
güdümlenmesi “yönetim” olarak tanımlanırken; “yönetişim” bir ülkede kaynaklar üzerinde kontrolü elinde bulunduran
otoritenin, bu kaynakları ekonomik ve toplumsal gelişme için nasıl kullandığını belirleyen gelenekler ve kurumsal yapıyı
tanımlamaktadır. (Beydilli, 2004)
Hükümet etme anlamındaki “yönetim”, hiyerarşik nitelikteki bürokratik yapıya dayalı dikeyde uygulanan bir yönetim modelidir.
Yönetişim ise konuya ilişkin farklı aktörlerin iletişim, bilgi paylaşımı, iş birliği ve diyaloğunu gerektiren yatayda uygulanan bir
yönetim modelini tanımlamaktadır. (Batal, 2010) Yönetişimin temel kavramları; esneklik, demokratiklik, çoğulculuk, yerellik,
açıklık, hesap verebilirlik olarak sıralanabilir.
Bu çalışma ile savaştan kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli göçmen çocuklar ile misafir ülke çocuklarının sosyal uyumu amacıyla,
mevzuatı gereği toplumun her kesimine hizmet vermekle görevli olan halk kütüphanelerinin hizmetlerini toplumsal aidiyeti
sağlayacak ve aynı sınırlar içerisinde yaşayan ancak sosyo-ekonomik ve kültürel farklılıkları bulunan çocukları kaynaştıracak
şekilde kurgulanması ve ülke genelinde uygulanacak örnek bir model oluşturulması hedeflenmiştir.
Bu araştırmada, Suriye’deki savaş ve göçün en büyük tanıklarından biri olan ve Kilis ilinde yer alan Kilis Çocuk Kütüphanesinin
toplum için ne anlama geldiği, hangi kütüphane hizmetlerinin toplumsal uyuma katkı sağladığı, kütüphanecilik hizmetlerinde
yaşanan problemler ve yerel kaynaklarla sağlanabilecek çözüm önerileri, kütüphane personelinin yaşadığı sorunlar ve iki
kültürün çocuklarının taleplerine odaklanılmıştır.
Nitel araştırmalar, gözlem, görüşme ve doküman inceleme gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve
olayların doğal ortamında gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik sürecin izlendiği araştırmalardır.
(Yıldırım & Şimşek, 2006) Çalışmada niteliksel yöntemler kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan verilerin toplanma yöntemleri
aşağıda maddelenmiştir:
•
Halk kütüphaneleri istatistiklerinin analizi
•
Doküman ve Literatür inceleme
•
Kütüphaneciler arasında yapılan durum tespit ve ihtiyaç analizi
•
Saha çalışmaları
•
İlgili kamu kurum/kuruluşları ve STK aktörleri ile toplantılar
•
Kilis Çocuk Kütüphanesi gözlem, görüşme ve deneyim
4.Halk Kütüphaneleri ve Göç
19 Temmuz 2018 tarihinde KOHA Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinden Türkiye’de en az 6 ay oturma izni almış ve 99
ile başlayan kimlik numarasına sahip kişilerin kayıtları analiz edilmiştir. Bu analiz çalışması, 98 ile başlayan Geçici Koruma
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Kimlik Belgesine sahip kişileri kapsamamaktadır. 19 Temmuz 2018 tarihinde alınan verilere göre; halk kütüphanesine
toplam 10.609 yabancı kimlik numarasına sahip kişi üye olmuştur. Kütüphane üyeleri uyruklarına göre sıralandığında 103
ayrı uyruktan üye olduğu tespit edilmiş olup üye sayılarına göre ilk beş ülke; Suriye Arap Cumhuriyeti, Afganistan İslam
Cumhuriyeti, Irak Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti olarak tespit edilmiştir. Üyelerin büyük
çoğunluğunu öğrenciler oluşturmaktadır. 18 yaş altı çocuklar toplam üye sayısının %39’unu oluşturmaktadır.

Şekil 1. Suriyeli Geçici Koruma Altındaki Nüfusun Kütüphane Üyeliğinin en ok olduğu ilk 10 il

Suriye Uyruklu ve kimlik numarası 99 ile başlayan kütüphane üyelerinin üye oldukları kütüphanelerin bulundukları illere göre
dağılımı ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün geçici koruma altındaki Suriyelilerin dağılımına ilişkin haritası çakıştırılmış olup
İstanbul, İzmir, Bursa, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin illerinin ortak olduğu gözlemlenmiştir. Mersin ve Adana illeri
çakışmanın olmadığı illerdir.

Şekil 2. Suriyeli Geçici Koruma Altındaki Nüfusun en yoğun olduğu ilk 10 il ****

Sınır illerinde (Mersin, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin) ve Merkezde Ankara ilinden oluşan toplam 7 ilde 27 halk
kütüphanesinde yapılan analiz çalışması ile kütüphane çalışanlarının göçmen nüfusa ilişkin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm
önerileri derlenmiştir. Halk Kütüphanelerinde karşılaşılan en önemli sorun dil ve sosyo-psiko-kültürel sorunlardır.
(bkn. Tablo 1)
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Tablo 1: Halk Kütüphanelerinin Karşılaştığı Sorunlar

DİL SORUNLARI
• Arapça kitapların yetersiz olması
• İki dilli kaynakların yetersizliği

• Arapça dil bilen personel eksikliği-İletişim Zorluğu
• Göçmenlerin yeterli düzeyde Türkçe bilmiyor olması

• Dil eğitimi kitaplarının yetersizliği

SOSYO-PSİKO-KÜLTÜREL SORUNLAR
• Suriye'den gelen çocukların da Türk çocuklarının da
kendilerini ikinci plana atılmış hissetme eğilimi
• Ailelerinin yaşadığı travmalar, şu anda içerisinde
bulundukları sosyal durum, ekonomik zorlular
ve göçmen olmanın getirdiği psikolojik sorunlar
davranışlara ve sosyal etkileşimde oldukları kütüphane
ortamına yansıması- Etkinlikler sırasında fark edilir
davranışsal sorunlar yaşanması (kavga eğilimi, ısırmak
grup etkinliklerine katılamamak ya da yaşına uygun
davranmamak vs.)
• Kültürel uyumu sağlayacak kaynakların yetersizliği
• Ulaşılmasında zorluk çekilen, ana dili Türkçe olmayan
kişilere ulaşıp hizmetlerimizi etkin şekilde anlatabilecek
duyuruların yapılamaması
• Psikolojik olarak profesyonel destek verebilecek uzmanlara ihtiyaç duyulması

Toplumsal uyumu destekleyici kütüphane hizmetlerine ilişkin farklı ülkelerde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ancak Türkiye’nin
karşılaşmış olduğu göç diğer ülkelerden çok farklıdır. Bu nedenle, ülkemiz için farklı uyum stratejilerinin belirlenmesine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu kapsamda aşağıda halk kütüphanelerimizde toplumsal uyuma katkı sağlayacak çalışmalar 4 farklı başlık
altında toplanmıştır:
4.1.Dil
•
Kütüphanelerin Arapça (Suriye resmi dili) ve bölgedeki yerleşim dikkate alınarak ihtiyaca ve kullanıcı profiline uygun
diğer azınlıklara ait dillerde kitap, dergi koleksiyonunun zenginleştirilmesi
•
Türkçe-Arapça, iki dilli kitap, eğitici kartlar, filmler ile koleksiyonun çeşitlendirilmesi
•
Türkçe öğrenmek isteyen çocuk ve gençlerin yararlanabileceği dil eğitimi kitaplarının ve kütüphanenin imkânlarına
göre online olarak dil öğrenme hizmetinin sunulması
•
Türkçe- Arapça Dil Kurslarının kütüphane içinde ya da online faaliyete geçirilmesi
4.2.
Bilinçlendirme Çalışmaları
•
Bakanlığımız personelinin konuya duyarlılığının artırılması, pozitif yönde işe yaklaşım sağlamak adına tüm personele
hizmet içi eğitim, seminer, çalıştay faaliyetleri düzenlenmesi
4.3.
Tanıtım Faaliyetleri
•
Kamu spotu şeklinde halk kütüphanesi hizmetlerinin tanıtılması ve ücretsiz vurgusunun yapılması hem göçmenlerin
hem de kendi vatandaşlarımızın kullanımını arttırır. Alan çalışmalarımızdan bildiğimiz kadarı ile ülkemizde birçok kişi halk
kütüphanesi ve hizmetlerinden haberdar değildir.
4.4.
Kültürel Etkinlikler
•
Kütüphanede mültecilere yönelik seminerler, sergiler, şiir geceleri gibi kültürel ortamlar hazırlanarak mülteci çocuk
ve gençlerine destek verilebilir.
•
Kütüphanede şehrin ve ülke kültürünün tanıtılması için rehberlik hizmetleri sunulması
•
Meslek edinme kurslarının bazılarının kütüphanede verilmesi
•
Sanat (Resim, Ebru, Hat, Tezhip, Minyatür) ve Edebiyat Atölyelerinin açılması
•
Arapça Masal Okuma, Hikaye Anlatma etkinliklerinin artırılması, bu etkinlikleri vermek üzere Üniversiteler, STK’lar
ve Elçiliklerden destek alınması
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•
Türkiye’de ikamet eden Suriyeli Yazarlar ile irtibat kurularak, yazarlık atölyesi ve imza günleri- söyleşi etkinlikleri
düzenlenmesi
•
Suriye elçiliği ile ortaklaşa kültürel etkinlikler organize edilmesi, (Halk Oyunları, Tiyatro vb.)
•
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili STK lar ile etkinlikler organize edilmesi
(psikolojik danışmanlık, rehberlik, çocuk gelişimi, okul öncesi çocuk eğitimi, sağlık, beslenme, diyet, diş bakımı v.b.)
•
Sinema gösterimi
•
Suriye’de Popüler olan ve/veya Suriyeli sanatçılar ile kütüphanelerde söyleşiler düzenlenmesi
•
Resim, satranç, hikaye yazma, klasik oyunlar üzerine ödüllü yarışmalar düzenlenmesi
•
Kütüphanelerin organize edeceği Spor Turnuvaları (Halı saha Futbolu, Voleybol, Sokak Basketbolu, Okçuluk, Bilardo,
Dart, Tavla, Satranç, Mangala v.b.) düzenlenmesi, gerektiği belirtilebilir.
5.Kilis Çocuk Kütüphanesi
Türkiye genelinde halk kütüphanelerine üyelik yapan 10.618 göçmen bulunmaktadır. Göçmenlerin en çok kütüphanelere üye
oldukları iller aşağıdaki grafikte sıralanmıştır. Büyükşehir statüsünde olan ilk 7 şehrin ardından Kilis gelmektedir. Nüfusa
oranlandığında Kilis sıralamada daha üst seviyede yer alacaktır.
Şekil 3. Türkiye genelinde halk kütüphanesine göçmenlerin en çok üye olduğu ilk 8 il

Kilis ilinde tamamına yakını Suriyeli olan 360 kütüphane üyelerinin 238 adeti Kilis Çocuk Kütüphanesine üyedir. Üyelik
sistemine giriş yapabilmek için kişilerin ikamet izni almış olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, izin alamamış ya da farklı
nedenlerle kimlik numarası 99 ile başlamayan kullanıcılar bu istatistik içerisinde yer almasa da kütüphane içerisinde sunulan
hizmetlerden yararlanmaktadır. Bu da Kilis Çocuk Kütüphanesinden yararlanan Suriyeli sayının 238’den çok daha fazla
olduğunu göstermektedir.
5.1.Kilis Çocuk Kütüphanesi 2018 1.Dönem İstatistikleri
Kilis Çocuk Kütüphanesi kapsamında 30 Haziran 2018 tarihi itibari ile 11.099 adet kitap bulunmaktadır. Bunlardan 5.632
adedi çocuk kitapları (0-14 yaş arası) ve 5.467 adedi ise yetişkin (15 yaş ve üstü) kitaplarıdır. Bu kitaplardan 198 tanesi
yabancı dilde üretilmiş kitaplardır. Kütüphane koleksiyonunda 21 çeşit süreli yayın mevcuttur.

Kütüphane hizmetlerine ilişkin istatistikler incelendindiğinde erkek çocuk ve kız çocuk arasında belirgin bir fark olmadığı
gözlemlenmiştir. Ödünç almak ya da kütüphanede okumak için talep edilen kitap sayısı bir biri ile paraleldir. Bilgisayarİnternet kullanımı en fazla talep edilen kütüphane hizmetlerinden olmuştur.
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Şekil 4. Çocukların Kütüphane Hizmetlerine İlgisi

Kilis Çocuk Kütüphanesinin 30 Haziran 2018 tarihi ile toplam üye sayısı 3.926’dır. Bu sayının 1.589’unu 14 yaş altı erkek
çocuklar ve 1.483’ü ise 14 yaş altı kız çocukları oluşturmaktadır.
5.2. Kilis Çocuk Kütüphanesi Toplumsal Uyum Etkinlikleri
“Her türlü eğitim faaliyetlerini desteklemek, gençlerin ve çocukların zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini desteklemek,
kültürler arası diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlamak” (Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği, 2017) halk kütüphanelerinin
amaçlarındandır. Kilis Çocuk Kütüphanesi’nde tüm çocuk kütüphanelerinin vermesi gereken hizmetlerin yanı sıra; konumu
sebebiyle, ana dili Türkçe olmayan; dilimizi bilmeyen ya da aile ortamında Türkçe konuşulmayan çok sayıda sığınmacı
çocuğuna, burada yaşadıkları sosyal yaşam ve okula uyum sağlama sürecinde destek olacak hizmet türlerinin de geliştirilmesi
gerekmektedir. Bu amaçla, dezavantajlı çocuk ve gençlerin aidiyet duygusu güçlendirilerek, gelecek planlarını daha büyük
bir özgüvenle yapmalarını destekleyen ve içerisinde yaşadığı toplumla bağlarını güçlendirici etkinliklerle, uyum süreçlerine
katkıda bulunan çalışmalar yapılmaktadır.
Fotoğraf 1. Farklı dilli konuşsalar da aynı resmi boyamakla mutlu çocuklar

Kilis Çocuk Kütüphanesi‘nde, okul öncesinden başlayarak çocuk ve gençlere yönelik başka kültürden akranları ile tanışma ve
sosyalleşme programları kapsamında: dil gerektirmeyen etkinlikler olarak şu örnekler sıralanabilir:
•
Ortak malzeme ve araçların kullanıldığı oyunlar kapsamında: satranç, topaç çevirme, misket sandalye kapmaca,
çuval yarışı ve benzeri oyunlar.
•
Zihinsel yaratıcılıklarını ve becerilerini geliştirmelerini desteklemek amaçlı: resim, ebru, kukla, tiyatro, müzik, oyun
hamuru ve benzeri etkinlikler.
•
Kültürler arası diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlamak kültürel zenginlikleri yaşatacak ve bu zenginlikten yararlanmayı
sağlayacak anlayışın geliştirilmesi amacıyla: Çocukların birbirine kendi dillerini öğretmelerini amaçlayan; karşılıklı dil eğitimi,
ana dillerinde çocuk şarkılarının birlikte seslendirilmesi ya da çocukların kütüphane arkadaşlarına kitap görsellerini sözlü
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olarak anlatması.
•
Aidiyet hissini güçlendirmek için birlikte yapılan etkinliklere örnek olarak: aday olan kullanıcı çocuklar arasından
pozitif ayrımcılıkla seçilen gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz; kitap onarımı, raf düzenlemesi, etkinliklerin ön hazırlıkları
gibi faaliyetlerin yanı sıra, başarılarının küçük ödüllerle teşviki ve aldıkları ödüllerin, başarı belgelerinin sergilenmesi ve benzeri
etkinlikler, ailelerle de iş birliği hedeflenerek sürdürülmektedir.
•
Bu çalışmaların etki alanını ve başarısını artırmak amaçlı; ağırlıklı olarak sığınmacı çocuklar üzerine çalışan, kulüp
faaliyetleri yürüten “Suriyeli Çocuklar Yaz Kampı”, Kilis “Belediye Konakları” ve “Çok Amaçlı Toplum Merkezi” (ÇATOM),
“Kurt-Ar Uluslararası İnsani Yardım Derneği” gibi sivil toplum kuruluşları yanında, üniversite ve okullarla iş birliği içinde
çalışılmaktadır. Aile ve çocukların birlikte katıldığı etkinlikleri üniversite öğrencilerinden ve Türkçe bilen velilerden tercüme
desteği alarak gerçekleştirilmektedir.
Aileler ve öğretmenlerinden alınan bilgi ve kütüphanede yapılan gözlemler göstermiştir ki; Kilis Çocuk Kütüphanesinde çok
kültürlü gruplar halinde birlikte yürütülen faaliyetlerin, çocuk kullanıcılara, birbirleri ile olumlu iletişim kurmasını sağlamasının
yanı sıra okul ve sosyal hayatlarına da olumlu etkileri olmaktadır. Sığınmacı çocuklar, dezavantajlarını azaltmak için sunulan
imkânlardan faydalanarak; dil, sosyal davranış ve eğitim konularında gelişme sağlamışlardır.
6. Sonuç
Sığınmacı toplumlara ilişkin uluslararası ve ulusal yaklaşımların tersine Suriyeliler, Kilis nüfusundan daha fazla bir oranda
bulundukları için, alanda yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre; Kilis’in yerli nüfusunun
3 katı oranda Suriyeli çocuk, bu sene ilköğretime başlamıştır. Bu ve benzeri veriler Kilis için toplumsal uyumun yeniden
modellenmesi gerekliliğini doğurmuştur. Alanda yapılan nitel araştırmalar göstermiştir ki, Kilis için bir göç yönetişim
yaklaşımına ihtiyaç vardır. Kurumlar arası yapılan toplantıda bu yönetişim modelinin merkezinin Kütüphaneler olması gerekliliği
ortaya konulmuş, özellikle çocuk dağında Kilis Çocuk Kütüphanesi kurumlar arası işbirliği ve yerel halkın katılımı göz önüne
alındığında örnek bir toplumsal uyum ve yönetişim modeli sergilemektedir.
Kilis ilinde kamu kurumları ile yapılan toplantıda ayrıca toplumsal uyumu destekleyecek kurumsal kapasite tespiti yapılmıştır.
Bu kapsamda elde edilen veriler ışığında tespit edilen en önemli sorunun dil olduğu gözlemlenmiştir.
Özellikle okulda öğrenilen dili destekleyici ve tamamlayıcısı olan maruz kalmanın günlük yaşantıda elde edilmediği, bu
nedenle kütüphanelerin dile maruz bırakma konusunda destekleyici ve tamamlayıcı rolünün olması gerektiği ortaya çıkmıştır.
Bunun yanında, okul öncesi döneme erişmede zorluklar yaşandığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda annelerin kütüphanelere
çekilmesinin önemi ortaya çıkmıştır. Kütüphanelerin her iki kültüre hitap edecek kaynaştırma etkinliklerini anne ve çocuk
odağında sunarken güven arttırıcı yöntemler kullanması, çalışmanın sürdürülebilirliğini sağlayacağı gözlemlenmiştir. Diğer bir
husus ise savaşı yaşamış çocuklara sunulacak hizmetlerde dikkat edilmesi gereken hususların uzmanlarca belirlenmesidir.
Bu noktada, gerek toplumun herkesimine ulaşmak gerekse kütüphaneye gelen çocuklara ve ailelere en doğru şekilde hizmet
sunmak için Kilis ilinde yer alan diğer kamu kurumlarının desteğinin sağlanması önemlidir. Örneğin, okula destek dersleri için
Milli Eğitim İl Müdürlüğü, göçmenliğe ilişkin bilgi ve prosedürler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü, çocuklara yaklaşım ve toplumsal
analiz için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, göçmen hakları için barolar, toplumsal uyumu sağlayacak hizmet sunumu
ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde kütüphane çalışanlarına destek sağlamak için Sağlık Bakanlığı gibi ulusal ve sürdürülebilir bir
etki sağlamak için uluslararası kurumlar ile işbirliği yapmanın çok yönlü fayda sağlayacaktır.
Bu çalışmada Kilis Çocuk Kütüphanesinin toplumsal uyuma katkısı ve katılımcı-kapsayıcı hizmet üretim mekanı olarak yeniden
kurgulanışı incelenmiş olup yapılan anket çalışması ve gözlemler ile sosyal durum saptaması, kütüphane hizmetlerine ve
toplumsal ihtiyaçlara ilişkin talepler tespit edilerek kütüphane hizmetlerinin sunumunda yerel aktörlerin etkisi üzerinde
durulmuştur. Toplumsal Uyum Merkezi bağlamında çocuklara fayda sağlayacak kütüphane hizmetlerinin belirlenmesinin
sosyal kalkınmada önemli olacağı kanaatine varılmıştır.
Farklı kültürden çocuk ve gençler ancak birlikte fırsat eşitliği tanınarak, olumlu faaliyetler içerisinde olursa karşılıklı uyum
mümkün olacaktır. Kişinin kendi kültürel mirası hakkındaki bilginin yanında diğerlerinin kültürüne ilişkin bilgi edinmesi, kendi
kültürünü de geliştirmesinin yanı sıra diğer deneyimlere ve bakış açılarına karşı anlayış oluşturmasını sağlar ve bu da daha
uyumlu bir toplumun gelişmesine katkıda bulunur. Sığınmacı çocukların, okul öncesinden başlayarak topluma uyumu sürecinde
onların faydalanabileceği az sayıdaki fırsatlardan biri olan çocuk kütüphanelerinin bu alanda etkin rol oynaması gerekmektedir.
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Abstract
In this paper, feasibility and necessity of developing international digital library for children and young adult in Iran are
studied. The method of the paper is survey-descriptive. Data collection is achieved by questionnaire. The managers of
libraries in Tehran and all the province’s centers in Iran are the population of the study. The research findings indicate the
lack of having specialist managers and librarians with the average rank of 4.08, the lack of financial supports by managers
and policy makers from libraries with the average rank of 4.79, and the lack of collaboration between libraries in the field of
sharing sources with the average rank of 4.26 are considered as the most important current problems. The easy access
and distribution of sources for children, with the average rank 4.58 are recognized as the main advantages of developing
digital libraries. Other problems, such as, lack of specialist staff in the field of information technology and communication
and the paper habit with the average of rank of 6.08 are considered as the main difficulties in developing digital libraries.
According to the results of the research, the hypothesis has been accepted and the feasibility of establishing of international
digital for children and young adults in Iran is achievable and necessary
Keywords: Digital library; Children & young adults’ library; International digital library; Institute for Intellectual Development
of Children and Young Adults; Iran
1.Introduction
Children’s libraries equip children with lifelong learning and literacy skills enabling them to participate and contribute to
the community; they encourage children to become confident and competent people. Children’s libraries have a special
responsibility to support the process of learning to read and to give children access to all media.
Technology has created a revolution in every aspect of human life. Any field that has failed to utilize technology is obsolete
and outdated. In this digital era, information seeking behavior is constantly changing and the younger generations need
to be drawn in through newer, more interesting means. This applies equally to the use of the library. Children and young
adults no longer want to visit the library for a few hours of quiet reading. Instead, they want a quick and technology based
solution to everything.
Digital libraries for Children and Young Adults are essential for information and development, and play an important role in
children’s cognitive and social development and providing open access to a great variety of high quality, selected resources
and information in all formats. (Virginia A. Walter, 2013)
In this research, the feasibility and necessity of developing international digital library for children and young adults in Iran
are studied.
2.Methodology
The method of the paper is survey-descriptive. Data collection is achieved by questionnaire. And also this is an applied
research, because of describing important characteristics and elements of digital libraries for present a guideline to design
the digital library for children and young adults. The managers of libraries in Tehran and all the province’s centers in Iran
are the population of the study.
Goals
Providing access to a selected digital multicultural book collections for children
Providing attractions for children, young adults, researchers, librarian and those who are interested to the other
countries and cultures.
Protecting rare and vulnerable sources
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3.Main questions
1.
What are the problems of traditional libraries for children and young adults?
2.
What are the advantages of digital libraries for children and young adults?
4.Hypotheses
1.
It is necessary to develop international digital library for children and young adults in Iran.
5.Research background
National Sciences Foundation (NSF), Institute of Museum and Library Services (IMLS) and Internet Archive Company
(2002) developed a digital library for children in project titled as “International Digital Library for Children of Maryland” a
Maryland university with space containing rich and valuable multimedia sources. Below results were gained by this project:
Development of collection with 10000 books in 100 languages accessible for children, teachers, parent and
students, all over the world via internet.
Establishing communication with children and cooperate with them in common projects using developed
communicational computer technology and also helping them to search and study through share of books in electronic
space. Better understanding of management principles and optimal usage of information technology in digital area.
Possibility of access for children to selected multimedia digital collection and interesting children about books,
libraries, study, technology and other countries as well as cultures formed by different books throughout the world. This
library develops a library with the worldwide size and big archive of literature for children having ages between 3 to 13
years old.
UNESCO (2002) with cooperation of High Education Ministry of Nigeria in the project titled as “feasibility Study of
Developing Digital Library for Universities and High Education Organizations of Nigeria” considered required facilities to
develop digital library. Necessary budget for performance of project was evaluated after consideration of required facilities
including specialists in the field of information and library management, higher education, IT, telecommunication as well as
consideration of technical equipment including system, hardware, software and estimation of costs for each stage.
Mazaheri (2003) performed a feasibility study on self dissertation about development of digital library in informatics center
of Islamic Cultural and Communicational Organization. At the first step, condition of informatics center about equipment,
budget and human resources was considered and after recognition of necessities for digital library, possible obstacles
and problems to develop digital library was evaluated. It was concluded that informatics center related to Islamic Culture
and Communication Organization has relative optimal facilities to develop digital library and it is possible to develop digital
library after spending some costs. Required cost for development of digital library is justifiable regarding to costs for
sending products of Islamic Culture and Communication Organization in abroad.
Razavi (2005) at the end of his dissertation titled as “feasibility Study on Creation of Digital Library for Sanjesh Organization”
used case study and system design method to consider current facilities in Sanjesh Organization such as technical equipment
including hardware, software, network, special human resources for E-library science, budget and sources. In order to
gather data from checklist, observation and interview with specialists were performed. Results gained by research shown
that there is necessary to develop digital library in Sanjesh Organization and this organization has optimal condition about
computer facilities, special human resources as well as budget. Therefore, it is possible to develop digital library in Sanjesh
Organization after spending some costs.
6.Findings
Table 1: Knowledge of libraries’ managers to digital libraries

LEVEL OF KNOWLEDGE TO DIGITAL
LIBRARY
Very high
high
Average
Low
Very low

FREQUENCY
0
9
44
19
6

FREQQUENCY
PERCENTAGE
0
10/1
49/4
21/3
6/7
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POINTS
0
36
132
38
6

AVERAGE
2.7
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Without knowledge
Total

11
89

12/4
100

0
212

Table 1 indicates knowledge level of libraries’ managers to digital libraries. Most frequency belongs to managers who declared average knowledge
to digital libraries. According to table, more than 60% of statistical population include those have average and high knowledge to digital libraries.
On the other side, there are approximately 12.4% managers who have no knowledge about digital libraries and accordingly their viewpoints about
digital libraries.
Table 2: comparing viewpoints of libraries’ managers about problems of traditional libraries

LACK OF NECESSARY
TRAINING

LACK OF EQUIPMENT IN
LIBRARIES

1
4
4
2
4
4
1
4
4
5
5
2
1
2
2
2
2
1
4
4

5
4
2
4
5
2
5
5
5
5
5
4
5
5
4
4
4
5
4
2

1
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
3
2
4
4
1
4
4

4
5
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
4

2
5
4
4
2
5
4
4
5
5
2
4
5
4
2
4
4
4
5
5

2
4
4
4
3
5
4
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
4
4

2
4
5
4
4
5
5
4
4
5
2
2
5
4
2
4
2
5
2
4

2.86
4.00
4.43
4.00
2.57
4/29
4.71
4.57
3.71
4.00
2/86
3.00
4/43
3.71
3.00
4.14
3.43
4.14
4.00
4.29

2
4
4
1
4
4
5

4
5
2
5
5
5
5

4
4
4
5
4
4
4

4
4
4
5
4
4
4

4
5
4
4
1
2
4

4
5
4
4
2
2
4

5
4
4
5
2
4
4

4.43
4.57
3.71
4.14
2.71
2.86
3.71
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AVERAGE POINTS

LACK OF SPECIALIST
LIBRARIAN

DISTANCE BETWEEN
LIBRARES

LACK OF storage space

lack of financial supports

LACK OF RESOURCES

PROVINCE
Eastern Azerbaijan
Western Azerbaijan
Ardebil
Esfahan
Ilam
Boushehr
Tehran
Chahar Mahal Bakhtiari
Khorasan
Khoozestan
Zanjan
SistanvaBalouchestan
Semnan
Fars
Qazvin
Qum
Kurdistan
Kerman
Kermanshah
KohkilouyevaBoyerahmad
Golestan
Gilan
Lorestan
Mazandaran
Markazi
Hormozgan
Hamedan
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In regard to above table, it is obvious that problem for lack of resources in western Azerbaijan, Ardebil, Ilam, Boushehr, Chahar Mahal Bakhtiari,
Khorasan, Khuzestan, Zanjan, Kermanshah, Gilan, KohkilouyevaBoyerahmad, Markazi, Lorestan, Hormozgan, Hamedan and Yazd is most important
problem to avoid use libraries. Through observation of gained average points it is concluded that problems in all provinces except Ilam, Zanjan,
Markazi and Hormozgan are low and problem related to lack of using children libraries in other provinces’ centers is in average level where Gilan
and CharmahalvaBakhtiari provinces have highest level of such problem.
Table 3: Comparing viewpoints of libraries’ managers about the Advantages of Digital Libraries

4
5
4
3
5
5
5
4
5
3
3
5
2
4
4
5
3
5
5
5
4
4
4
5
5
5
4
5

AVERAGE POINTS

4
5
4
4
4
5
5
4
5
3
3
4
2
3
4
4
4
5
5
5
4
4
4
5
5
5
4
4

EASY ACCESS

3
5
3
3
4
4
5
4
3
3
3
2
3
4
4
2
4
5
3
3
4
3
3
5
2
3
3
4

cost

3
5
3
3
3
5
5
4
4
3
3
3
2
4
4
3
3
5
4
4
4
3
3
5
3
5
4
4

Space

3
5
4
3
4
5
5
4
4
4
4
3
3
3
4
3
4
5
4
4
4
3
3
5
3
5
4
4

Information Retrieval

4
5
5
3
5
5
5
3
5
4
4
4
5
4
4
5
4
5
5
5
4
5
4
5
4
5
4
5

MULTIPLE ACCESS

Eastern Azerbaijan
Western Azerbaijan
Ardebil
Esfahan
Ilam
Boushehr
Tehran
Chahar Mahal Bakhtiari
Khorasan
Khoozestan
Zanjan
SistanvaBalouchestan
Semnan
Fars
Qazvin
Qum
Kurdistan
Kerman
Kermanshah
KohkilouyevaBoyerahmad
Golestan
Gilan
Lorestan
Mazandaran
Markazi
Hormozgan
Hamedan
Yazd

No physical boundary

PROVINCE

3/71
5/00
3/86
3/00
4/14
4/86
5/00
3/86
4/43
3/43
3/29
3/57
2/71
3/65
4/00
3/86
3/71
5/00
4/43
4/43
4/00
3/71
3/57
5/00
3/86
4/71
3/86
4/43

In regard to above table, no physical boundary, multiple accesses, information retrieval, space, cost and easy access are
some of the major advantages of digital libraries for children and young adults.
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7.Analysis of hypotheses
In order to analyze hypothesis of research, first of all it is necessary to consider distribution form. If meaningful level of
test is higher than test level (=0.05), then hypothesis of normal variable in confidence level of 95% is accepted. In case
of acceptance for normal hypothesis of variable, it is permitted to use single sample T-Student average test, otherwise,
meddle mark test is used.
Hypotheses: “It is necessary to develop international digital library for children and young adults in Iran.”
In order to analyze hypothesis of research, null hypothesis and alternative hypothesis is proposed as below and they will
be analyzed next.
Null hypothesis: It is not necessary to develop international digital library for children and young adults in Iran.
Alternative hypothesis: It is necessary to develop international digital library for children and young adults in Iran.
Table 4: results of research hypothesis

T-STUDENT TEST
Standard
Statistic
deviation
of test
0.3
24.44

Significance
level
0.00

Test
result
Reject of normal
variable

Statistic
of test
0.113

CLEOMEGROV SMIRNOFF TEST
Significance
Test result Average
level
0.064
3.85
Acceptance of
normal variable

VARIABLA
Necessity
of developing digital
library

According to the table4, because significance level of test (0.064) is higher than (=0.05), so hypothesis of normal
variable in significance level of 95% is accepted. Thus regarding acceptance of normal variable hypothesis, T-Student test
is used to examine research hypothesis. Since significance level of T-Student (0.00) is lower than test level (=0.05), so
null hypothesis in confidence level of 95% is rejected, i.e. it is very necessary to develop digital libraries.
8.Discussion/Conclusion
In regard to research finding the following are some of the major advantages of digital libraries:
• No physical boundary. The user of a digital library need not to go to the library physically; children from all over the
world can gain access to the same information, as long as an Internet connection is available.
• Multiple accesses. The same resources can be used at the same time by a number of users.
• Information retrieval. The user is able to use any search term (word, phrase, title, name, and subject) to search the
entire collection. Digital libraries can provide very user friendly interfaces, giving clickable access to its resources.
• Space. Whereas traditional libraries are limited by storage space, digital libraries have the potential to store much
more information, simply because digital information requires very little physical space to contain them. When a library
has no space for extension digitization is the only solution.
• Cost. In theory, the cost of maintaining a digital library is lower than that of a traditional library. A traditional library
must spend large sums of money paying for staff, book maintenance, rent, and additional books. Although digital
libraries do away with these fees, it has since been found that digital libraries can be no less expensive in their own
way to operate. Digital libraries can and do incur large costs for the conversion of print materials into digital format,
for the technical skills of staff to maintain them, and for the costs of maintaining online access (i.e. servers, bandwidth
costs, etc.). Also, the information in a digital library must often be “migrated” every few years to the latest digital
media. This process can incur very large costs in hardware and skilled personnel.
• Easy Access. People can gain access to the information at any time, night or day.
The research findings indicate the lack of having specialist managers and librarians with the average rank of 4.08, the
lack of financial supports by managers and policy makers from libraries with the average rank of 4.79, and the lack of
collaboration between libraries in the field of sharing sources with the average rank of 4.26 are considered as the most
important current problems. The easy access and distribution of sources for children, with the average rank 4.58 are
recognized as the main advantages of developing digital libraries. Other problems, such as, lack of specialist staff in the
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field of information technology and communication and the habit using printed sources by people with the average of rank
of 6.08 are considered as the main difficulties in developing digital libraries. Most important problems to develop digital
library are problem to use digital library due to language difference of Iranian children with other languages with average
of 6.75.
Accordingly, research findings suggest that there is possibility to develop international digital library for children and young
adults in Iran and it is necessary to develop digital library for children and young adults in Iran.
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Öz
Günümüzde birçok alan artık çok bileşenli ve çok yönlü olarak çalışmaktadır. Çocuk edebiyatı ise iki değişkene sahiptir; çocuk
ve edebiyat. Bu iki kavram bir araya getirilmesi zor olarak düşünülse de günümüzde artık bu yargı değişmektedir. Edebiyat;
yetişkinlere yönelik olduğu düşünülen sözlü ve yazılı eserler olarak düşünüldüğü için çocuklar için edebiyatın olabileceği
düşünülememektedir. Erken çocukluk döneminde çocuk edebiyatı ile ilgili konuşmadan önce tanımlamak gereklidir. Çocuk
edebiyatı erken çocukluk döneminden başlayıp ergenlik dönemine olan kadar dönemde, çocukların dil gelişimini destekleyen,
anlama düzeylerine uygun olarak onların hayal dünyalarını yansıtmaya çalışan dilsel ve görsel ürünlere verilen isimdir. Bu
tanımdan yola çıkarak çocuk edebiyatı ile edebiyat arasındaki farkın dil, konu, içerik, anlatım, yalınlık, içtenlik ve çocuğa
özgünlükten kaynaklandığını söyleyebiliriz. Masallar, şiir kitapları, resimli öykü kitapları, fen kitapları, hikâye kitapları, çizgi
romanlar gibi birçok çocuk edebiyatı ürünleri bulunmaktadır. Çocuk edebiyatı ürünlerinden biri olan yazısız resimli öykü
kitapları ise içerisinde herhangi bir yazı metninin bulunmadığı ya da çok az olduğu olay örgüsünün ise yalnızca resimlerle
net bir şekilde verildiği ürünlerdir. Özellikle bu kitapları çocuklar için ucu açık kapılardır. Çocukların resimlere bakarak
kendi hikayelerini oluşturabilecekleri eserlerdir. Çocuk edebiyatı ürünleri çocuklar için yaş gruplarının uygunluğuna göre
seçilmelidir. Uygun çocuk edebiyatı ürünü çocuklar ile buluşturulduğunda çocuğun gelişimine etkisi önemli ölçüde olacaktır.
Bu çalışmada 24-36 aylık çocuklara yaş seviyelerine uygun olarak seçilen yazısız resimli öykü kitapları 8 hafta boyunca
okunacaktır. Uygulamanın başlangıcında TEDİL ölçeğinin bir formu ön test olarak uygulanacak ve 8 hafta sonrasında diğer
formu son test olarak uygulanıp elde edilen değerler uygun analizler sonucu yorumlanacaktır. Araştırmanın yöntemi ön testson test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma yöntemidir. Uygulama 15 kişilik bir deney grubunda yapılacak olup aynı yaş
grubunun bulunduğu 15 kişilik kontrol grubu da seçilmiştir. Günümüze kadar yapılan çocuk edebiyatı ile ilgili araştırmalar
genellikle kitap değerlendirmesi, MEB programının edebiyat etkinlikleri açısından nitelikleri ve resimli kitapların çocukların
dil gelişimine etkisi olarak sınırlı kalmıştır. Yapılacak bu araştırmada; yazısız resimli öykü kitaplar kullanılacak olup alana bu
konuda katkı sağlanması amaçlanmıştır. Ülkemizde yapılan araştırmalarda yazısız resimli öykü kitaplarının dil gelişimine olan
etkisinin incelendiği çalışmaya rastlanmamıştır. Yazısız resimli öykü kitaplarının özellikle küçük yaşlarda dil gelişimi üzerinde
etkisi olup olmadığının inceleneceği bu araştırmanın bu nedenle önemli olduğu düşünülmektedir. Türkiye içerisinde çocuk
edebiyatı alan taramasında bu konuya rastlanmamış olup bu konuda ilk olacağı düşünülmektedir. Çocukların dil gelişimi erken
yaşlarda başlar ve çevresi ile etkileşimi ile devam eder. Bu süreçte çocuğa sunulacak zengin çevre ise oldukça önemlidir. Bu
noktada ailelere ve öğretmenlere önemli roller düşmektedir. Bu zengin çevre ve çocukların kitaplarla etkileşimi göz önünde
bulundurulduğunda yazısız kitaplar çocukların aktif katılımına büyük olanak sağlayabilen çocuk edebiyatı türlerinden birisidir.
Ülkemizde sayıca az olan bu kitaplar; etkileşimli kitap okuma yöntemi ile 24-36 ay grubu çocuklarla uygulama boyunca
okunacaktır. Her kitap okunduktan sonra tartışılacaktır. Gerek yabancı yazarların gerekse yerli yazarların kitapları çocukların
yaş gruplarına uygun olarak araştırmacılar ve danışman tarafından seçilmiş olup çocukların dil gelişimine etkisi olacağı
düşünülmektedir. Araştırmanın amacı yazısız resimli öykü kitaplarının küçük yaşlarda dil gelişimi üzerine etkisini incelemektir.
Araştırmanın hipotezi ise “Yazısız resimli öykü kitaplarının 24-36 aylık çocukların dil gelişimi üzerine olumlu etkisi vardır.”
olarak belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda yazısız resimli öykü kitaplarının 24-36 aylık çocukların dil gelişimine olumlu
etkisi olacağı düşünülürken sonuçlar bulgular kısmında tartışılacaktır.
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Abstract
Today, many areas are now multi-component and multi-faceted. Children’s literature has two variables; children and
literature. Though these two concepts are thought to be difficult to put together, nowadays this judgment is changing.
Literature; it cannot be thought for children because literature considered as oral and written works for adults. It is
necessary to define children’s literature before mention in early childhood. Children’s literature is the name given to
linguistic and visual products which, in the period from early childhood to adolescence, support children’s language
development and try to reflect their imaginary world in accordance with their level of comprehension. Based on this
definition, the difference between literacy and children’s literacy originates from language, subject, content, expression,
simplicity, sincerity and child-specificity. There are many children’s literature products such as masks, poetry books,
illustrated story books, science books, story books, comics. One of the products of children’s literature is the wordless
picture story books, in which there is no or only a small amount of text in the book, and only the pictures are clearly
presented. Especially these books are open ended for children. Children can create their own stories by looking at pictures.
Children’s literature products should be selected according to age groups’ appropriateness for children. When children
spend time with the appropriate children’s literature, the effect on the child’s development will be significant. In this study,
children aged 24-36 months will be read wordless picture story books for 8 weeks selected in accordance with their age
level. At the beginning of the application, a form of Turkish Early Language Development Test (TEDİL) scale will be applied as
a pre-test and 8 weeks later the other form will be applied as a post test. The method of research is semi-experimental
research method with pre-test-post-test control group. The study will be made in a 15 people in experimental group and
a 15 people in control group with the same age group is also selected. Research on children’s literature, which is made
up of daily life, is generally limited to book evaluation, qualifications in terms of literary activities of the ministry of national
education program and the effect of picture books on children’s language development. In this research; books without
illustrations will be used and it is aimed to contribute to this area. We did not find the study that examined the effect
of wordless picture story books on language development in our country. It is believed that this research is important
for examining whether storybooks with no artistic effects on language development, especially at a young age. In the
field of children’s literature in Turkey scan it is not encountered this issue is the first in this regard. Children’s language
development begins at an early age and continues through interaction with the environment. The rich environment to be
presented to the child in this process is very important. At this point, parents and teachers have important roles. Given
this rich environment and children’s interaction with books, wordless picture story books are one of the types of children’s
literature that can provide great opportunities for active participation of children. These books are few in our country;
Through the interactive reading method, groups of 24-36 months will be read during the course with the children. Every
book will be discussed after reading. Both foreign authors and local authors’ books are selected by the researchers and
consultants in accordance with the age groups of the children and it is thought that the children will have an influence on
language development. The purpose of the research is to examine the effect of wordless picture story books on language
development at an early age. The hypothesis of the research is that “wordless Picture story books have a positive effect
on language development of children aged 24-36 months.” Because of the research, it is thought that wordless picture
story books are positive effects on language development of children aged 24-36 months, and the results will be discussed
in the findings.
Anahtar Sözcükler: Çocuk edebiyatı; Resimli öykü kitabı, Yazısız resimli öykü kitabı
Keywords: Children’s literacy; Picture story book; Wordless picture story book
1.Giriş
Çocuk ve edebiyat kavramları bir araya konulması zor olan iki kavram olarak görülse de günümüzde bu yargı artık değişmiştir.
Artık çocuk edebiyatının iki öznesi olan çocuk ve edebiyatın bir sentezi sonucu hem çocuk hem de yetişkinleri okuyucu kitlesi
olarak hedef alan yeni bir disiplin ortaya çıkmıştır.
Çocukluk çağlarının özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yetişkinlere yönelik yazılmış olan edebiyat eserlerinin çocukların
hayal dünyalarına, duygu ve düşünce yapılarına uymayacağı net bir sonuçtur. Çocuklar için, onlara özgü, edebi eserler
yazılamayacağı düşüncesi geçmişte var olduğu gibi günümüzde de az sayıda da olsa bu görüşü savunanlar vardır. Bu görüşün
ortaya çıkmasında da sebep doğrudan çocuklara uygun eserlerin azlığı ve yetişkinlere yönelik kitapların çocuklara da okunuyor
olmasıdır. Bir bakıma edebi eserlerin çoğu çocuklar için değil çocuklar üzerine yazılmıştır (Oğuzkan, 2013).
Günümüzde birçok alan artık çok bileşenli ve çok yönlü olarak çalışmaktadır. Çocuk edebiyatı ise iki değişkene sahiptir;
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çocuk ve edebiyat. Buna göre; çocuk edebiyatı ile ilgili konuşmadan önce tanımlamak gereklidir. Edebiyat; insanların hayatı
anlamasını sağlayan ve tecrübelerinden ders çıkarma gücü veren sözlü ya da yazılı sanattır. Çocuk geçmişte minyatür yetişkin
olarak nitelendirilen ve günümüzde ise dünyalarının benzersiz, ihtiyaçlarının ve güçlü yönlerinin bireysel olarak değişebildiği
kişiler olarak adlandırılmıştır. Çocuklara öğretilen birçok şey maddi olgulardır. Edebiyatla ise verilmesi amaçlanan hisler ve
yaşamla ilgili beyinden çok kalbe yönelik olgulardır. Bu görüş zamanla çocukların da kendilerine ait edebiyatlarının oluşabileceği
yargısını doğurmuştur. Bu yargı da çocuk kitapları endüstrisini oluşturmuştur (Gönen & Veziroğlu, 2012).
Edebiyat ile çocuk edebiyatının arasındaki fark ise çocuk edebiyatının dili, konusu, içeriği, anlatımı, yalınlığı ve içtenliğinin çocuğa
özgü olmasından kaynaklanmaktadır. Çocuk edebiyatının temel kaynağı çocuk ve çocukluk olup çocuğun algı, ilgi, düşünce
ve hayal dünyasına uygun; onların bakış açısını ve yalın duygularını yansıtan, içeriği çocuğa göre olan, çocuk gerçekliğinden
uzaklaşmadan verebilen, sanat ve estetik açıdan gelişimi sağlayan bir geçiş dönemi edebiyatı olarak tanımlanmaktadır (Şirin,
2007).
1.1.Çocuk edebiyatının işlevi
Sever (2015) çocuk edebiyatının temel işlevini çocuklara okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmak olarak belirtmektedir.
Sever’e (2015) göre çocuk edebiyatı ürünleri çocukları nitelikli metinlere yönlendirmeli ve okuma kültürü kazandırma özelliğine
sahip; sıradanlıktan uzak olmalıdır. Çocuklar için her gün çevresinde olan biteni tekrarlayan ve sürekli duydukları sözleri
tekrarlayan bir kitap çocuk için başarılı bir iletişim aracı olmaktan çıkar. Çocuklarla kalıplaşmış yargıları paylaşan kitaplar
çocukların düşünce dünyasını sıradanlaştırır. Bunun sonucunda çocuğun kendini ve düşüncelerini özgürce gerçekleştirmesi
baskı altında kalmış olur.
1.2. Çocuk edebiyatının önemi
Çocukların gelişen endüstri ve teknoloji ile kitaba düşkünlüklerinin azalacağını ve çocukları “teknoloji nesli” olarak düşünen
bir kesim olmasına rağmen bu yargı Oğuzkan’a göre doğru değildir. Oğuzkan (2013) normal büyüme ve gelişme gösteren
çocukların doğal ihtiyaçlarının yanında ruhsal ihtiyaçlarının da olduğunu ve bunların karşılanmasında sözlü ve yazılı eserlerin
önemli bir rolü olduğunu belirtmektedir. Basılı materyale özellikle kitaba ilgi duyan çocukların hele ki okumayı sökmüşse ilgi
duydukları kitapları karıştırma fırsatı vermek, onlara zengin bir ortam sunmak birçok açıdan gelişimlerini destekleyecektir.
1.3. Çocuk edebiyatının dil gelişimi açısından önemi
Dil, insanların düşündüklerini ve duyduklarını birbirine bildirmek için sözlüklerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma aracı
olarak ifade edilir (TDK,1998: 586). Çocuklar yaşadıkları çevrede ihtiyaçlarını karşılamak için işaretleri, sesleri daha sonra
kullandıkları nesnelerin isimlerini öğrenirler. Tekrarlar yoluyla öğrendikleri kelimeler arasında ilişki kurarak cümleler kurmaya
başlar. Bunun sonucunda da duygu ve düşüncelerini ifade edecek dil gelişimini sağlamış olurlar. Diğer bir deyişle dil, çevresindeki
konuşmaları ve yazılabilenleri anlayabilme yeteneğidir. Anlama becerisi olayları gözlemleyerek, yorumlayarak, izleyerek,
dinleyerek ve yaşayarak; anlatım becerisi ise yaşamdaki problemleri çözerek, konuşarak ve yazarak gelişir (Güleryüz, 2013).
Bu sebeple çocuk edebiyatı ürünleri çocukların dil gelişiminde oldukça önemli rol oynamaktadır. Çocukların etkileşimde oldukları
kitapların fiziksel nitelikleri; içerikleri kadar önemlidir. Resimli çocuk kitaplarında resimlerin niteliği çocukların dil gelişimini
uyaran bir etkendir. Bu kitaplarda resimler belirli niteliklere sahip olmalıdır. Örneğin, kapakta kullanılan resimler ilgi çekici
olmalıdır. Bir sonraki sayfa için merak uyandırmalıdır. Resimler sayfanın dörtte üçünü kaplamalı ve konuya uygun olmalıdır.
Resimlerden konu bütünlüğü olay örgüsü anlaşılır olmalıdır. Okuyucu olayın devamını merak etmelidir. Resimlerle metinlerin
birbirini tamamlaması gerekmektedir. Metin içerisinde anlatılan ya da anlatılmayan olaya bağlı bütün ayrıntılar resimlerle
verilmelidir. Bu detaylar sayesinde yetişkinler çocuklara aralarda ve kitap sonunda sorular sormalıdır (Ah! Bak köpek burada
bir kostüm giymiş. Ne olacak acaba?). Resimler kitapta metinlere göre ön planda olmalı ve sayfaya konumlandırılmasına
dikkat edilmelidir (Demircan, 2006; Justice & Sofka,2013). Yazısız kitaplar bu açıdan çocukların dil gelişimi açısından çok
önemlidir. Olay örgüsü sadece resimden anlaşıldığından çocuklara soru sormak ve bilgi vermek için oldukça verimli ortam
sağlar.
Doğumdan itibaren çocuklar kitap ile ilişki kurmaları için desteklenmelidir. D’angelo (1981) deki yazısında kitapla çocuğun
etkileşimini sağlayan yetişkinlere tavsiyeler vermektedir. Buna göre yazısız resimli öykü kitaplarında ya da kavram kitaplarında
şekiller, nesneler, hayvanlar ve insanlar çocuklara “Resimde ne görüyorsun?” şeklinde sorulup etkinlik başlatılır. Eğer çocuk
cevap vermezse bu noktada yetişkin devreye girer ve tıpkı yapı iskelesi (scaffolding) modelindeki gibi ip uçları verebilir.
Örneğin; resimdeki hayvanları hatırlamasını sağlaması için taklit edilebilir örnek isimler, fiiller veya sıfatlar verilebilir.
Özdemirci (2000) ise okuma alışkanlığının edinilmesi gereken dönemde yetişkin desteğinin önemini vurgulamaktadır. Bu
dönemde yetişkinlerin çocuklara kitap sunmasının, çocuklarla kitapları tanıştırmasının önemli olduğu ve bu konularda ailelere
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düşen görevleri vurgulamaktadır. Bu bağlamda okuma alışkanlığının bir edinim olarak yaşam boyu sürmesi için çocuğun
dünyasına kitapları sokmak gerektiğini bunun için çocuk ihtiyaç duyduğunda destek olmak gerektiğini Vygotsky’nin yapı
iskelesi (scaffolding) modelini referans alarak söylemektedir. Evde çocuklara yetişkinlerin sesli okuma yapması; çocukların
ileriki dönemde okumaya yönelik tutum ve okumadaki başarıları ile pozitif bir ilişkiye sahiptir. Kiefer ve arkadaşlarının yaptığı
araştırmada 5 yaşındaki çocukların kitaplarla deneyiminin 7 yaşındaki ve hatta 11 yaşındaki okuduğunu anlama ile doğrudan
ilişkili olduğunu ifade etmiştir (Kiefer vd, 2007; Akt: Gönen ve Veziroğlu, 2012).
Erken çocukluk dönemine yönelik olan metinli resimli öykü kitapları, fen kitapları, hikâye kitapları, masallar, çizgi romanlar,
şiir kitapları, müracaat eserleri gibi çocuk kitapları türleri bulunmaktadır. Yazısız resimli öykü kitapları ise olay örgüsünü yazılı
olarak aktarmayan, kurguyu resimlerle okuyucunun hayal gücüne dayanarak anlamasını sağlayan nitelikli resimleri barındıran
çocuk edebiyatı unsurlarıdır.
Özellikle yazısız resimli öykü kitapları çocuklar için ucu açık kapılardır. Hikâyeyi kendilerinin oluşturmasına dilini geliştirmesine,
olaylara farklı şekilde bakıp sürprizlerle karşılaşmasına da sebep olur (Huck vd., 2001; Akt: Gönen ve Veziroğlu, 2012).
Yazısız resimli öykü kitapları çocuklara yöneltilen açık uçlu soruların sayıca zengin olduğu ve onlarla birebir sohbet olanağı
sağlayan kitaplardır. Birebir sohbet etmek çocukların dil gelişimini destekleyen en etkili stratejilerden biridir. Grup halinde
iken çocukların neler konuştuğu pek anlaşılamayabilir. Genelde grup aktivitelerinde dil gelişimi bakımından önde olan çocuklar
söz hakkı alır. Dil gelişimi geride olanlar pek konuşmaya katılmazlar. Bu bir kısır döngü olur (İnan & İnan, 2015). Dolayısıyla
yetişkinin çocukların konuşmasına fırsat sağlaması gerekir.
Çocuğun gelişim dönemi boyunca birçok kuramdan söz etmek mümdündür. Bu kuramlardan biri olan ekolojik kuram çocuğun
gelişiminde sistemlerin önemli rol oynadığını vurgular (Erdiller,2018). Çocuk için mikrosistemler doğrudan etkileşimde oldukları
yapılardır. Bu yapılardan bir tanesi ev ortamı olup çocukların ev ortamı dışında kitaplarla ilişkide olacağı bir diğer ortam ise
sınıflardır. Öğretmenlerin kitap seçiminde hassas davranmaları ve kitapları etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Dil
gelişimi sürecinde çocuklara ebeveynlerin ya da öğretmenlerin vereceği uygun destek ya da doğru yönlendirme oldukça
önemlidir. Bu süreçte Vygotsky’nin yakınsak gelişim alanı olarak ifade ettiği süreç uygulanmalıdır. Yetişkinler çocuklardaki
dinamiği olabildiğince takip etmelidir. Onların ihtiyacına göre ve sorularına ipucu vermelidir (Justice & Sofka,2013). Dağabakan
ve Dağabakan (2007) dil ile toplum arasında çok sıkı bir ilişkinin olduğu ve dilin toplumun birçok değerini barındıran bir unsur
olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple dilin toplumsal gerekliliğinin yadsınamaz olduğunu vurgulamaktadır. Çocuklarda ise dil
ediniminde ele alınan birçok kuramın birbirini etkileyerek bir bütün oluşturduğunu savunmaktadır. Bir kişide dil ediniminin
belirli bir iş birliği içerisinde olacağını belirtirken burada en önemli rollerin aile, yakın çevre, okul ve sonrasında televizyon,
internet gibi günümüz teknoloji araçlarının ve en son olarak da toplumun sahip olduğunu söylemektedir. Dil ediniminde
çocuklara bu unsurların olumlu etkilerinin yanı sıra aile, yakın çevre ve eğitimcilerin duyarlı olmamaları sonucunda olası
birçok olumsuz etkilerinin de olabileceği vurgulanmaktadır. En basit örnek olarak ailelerden beklentinin çocuğun yanında
dili olabildiğince düzgün kullanmak olduğunu; çünkü dilin kültür ve tarihi gelecek nesillere taşıyan en canlı unsur olduğunu
söylemektedir.
Debaryshe (1993) yaptığı araştırmada evde resimli kitap okuma ile sözel dil becerileri arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. 41
adet 2 yaşındaki çocuklar ve anneleri ile çalışmıştır. Annelere evde okuma sıklığı, çocuğa okumanın başlandığı yaş, haftalık
okunan öykü sayısı ve yerel kütüphane ziyaret sıklıklarını içeren bir form verilmiştir. Çocuklara ise Reynell Gelişim Dil Ölçeği
uygulanmış ve ifade edici ve alıcı dil puanları değerlendirilmiştir. Sonuçlarda ise yetişkinlerin çocuklarla kitapların iletişimini
sağlamasının ifade edici ve alıcı dil gelişimi ile olumlu ilişkisi olduğu fakat okuma faaliyet ve sıklığının ifade edici dile kıyasla alıcı
dile daha çok etki ettiği vurgulanmıştır.
1.4. Yazısız Resimli Öykü Kitabının Önemi
Yazısız resimli öykü kitapları içerisinde herhangi bir yazı metinin bulunmadığı ya da çok az olduğu, olay örgüsünün yalnızca
resimlerle net bir şekilde verildiği çocuk edebiyatı ürünleridir. Yazısız resimli öykü kitapları yazılı resimli öykü kitaplarına
göre çocuklarla daha etkileşimli bir şekilde okunmaya dayalıdır. Bu okuma sırasında çocuklar yetişkin bireye göre daha aktif
konumda bulunabilir. Bu kitapların çocuklar tarafından kullanabilmesi için okuma ve yazmayı bilmesine gerek yoktur. Bu
kitaplar çocukları daha fazla sözlü anlatıma sevk ederler. Bu durum çocukların özellikle ifade edici dil gelişimlerinde önemli rol
oynar.
Read ve Smith (1982) çocuk edebiyatının büyümekte olan bir türü olan yazısız resimli öykü kitaplarının yazı metni ile resimlerin
birlikte bulunduğu öykü kitaplarına göre çocuklarda öyküdeki kurgu sıralamasını anlamayı geliştirdiğini vurgulamaktalardır.
Okunan her kitap okuma gelişimine ve sonrasındaki okunacak bir başka kitabın okunmasına yardımcı olur. Öğretmenlere;
çocuklara ilkokula yönelik okuma becerilerini kazandırmaları için yazısız resimli öykü kitaplarını kullanmalarını önermektedirler.
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Çocuklara resimler yoluyla anlatılan öykülerin okunmasının erken okuma yazma etkinlikleri açısından önemli bir strateji olduğunu
belirtmektedirler. Ailelere de bu kitaplar sayesinde çocukları ile çok farklı iletişim yolları bulabileceklerini vurgulayarak yazısız
resimli öykü kitaplarının önemini vurgulamaktadırlar.
Flatley ve Rutland (1986) farklı kültürlere sahip ve aynı okulda eğitim alan öğrencilerin yeterli çocuk edebiyatı materyalleri
olmadığını vurgulamışlardır. Okulların, halk kütüphanelerinin sadece okuma becerilerini öğretmek ve geliştirmek için değil
aynı zamanda kültürler arası farklılıkları anlatmak için kullanılabilecek kitapları barındırması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu
konuda yardımcı olabilecek en uygun çocuk edebiyatı türünün de yazısız resimli öykü kitapları olduğunu söylemişlerdir.
Çünkü yazısız resimli öykü kitaplarında çocukların yazılı kelimeler olmadan kendi kelimeleriyle bir öyküyü anlatırken dilsel ve
kültürel farklılarını da ortaya koyacaklarının altını çizmişlerdir. Biyolojik kuramın öncülerinden olan Chomsky bebeklerin dil
edinimine olanak veren bir donanımla dünyaya geldiğini savunmaktadır. Bu kurama göre insanlar kalıtsal bir dil bilgisel yapıyla
doğarlar. Kalıtsal olarak gelen bu yapı etnik köken, ırk ve milliyet fark etmeksizin bebeklerin 6 aylıkken sesler çıkarmasına, ilk
yaşındayken ilk kelimelerini söylemesine ve iki yaşındayken anlamlı cümleler kurmasına olanak sağlar. Bu kuram dilin kökenini
açıklayamamakta; çocukların dili öğrenebilmek için gerekli nörolojik ve kalıtsal yapıya sahip olduğunu iddia etmektedir. Daha
sonrasında meydana gelen dilsel farklılığı ise çevrenin etkisi ile açıklamak mümkündür.
Jalongo, Dragich, Conrad ve Zhang (2002) yazısız resimli öykü kitaplarını hikayeleri anlatmak için tamamen illüstrasyonlara
dayanan resimli kitaplar olarak tanımlamakta ve okul öncesi dönem öğretmenleri için oldukça yararlı birer kaynak olduklarını
söylemektedir.
Yazısız resimli öykü kitaplarının iki dil edinimine olan etkisi Hu ve Commeyras (2008) tarafından incelenmiştir. Yaptıkları
araştırmada birincil materyal olarak yazısız resimli öykü kitabının kullanıldığı 10 haftalık bir ders programı 5 yaşındaki bir
çocuğa uygulanmış, İngilizce ve Çince dil gelişimine bakılmıştır. Yazısız resimli öykü kitaplarından geriye kalan zamanda ise
etiketleme ve cümle kurma faaliyetleri yapılmıştır. Analizler sırasında çocuğun İngilizce ve Çince olarak alfabe harflerini
tanıma ve kelime dağarcığı gibi dili öğrenme durumunu belli edecek noktalar ele alınmış. Sonuçlarda ise yapılan okur yazarlık
faaliyetleri dışında yazısız resimli öykü kitaplarının çocuğun her iki dilde de öğrenmesini kolaylaştırdığı vurgulanmıştır.
Lysaker ve Miller (2013) araştırmalarında okumanın ve bu sürecin nasıl geliştiğini incelemişlerdir. Okumanın çocuk
gelişiminde özellikle sosyal hayal gücünü nasıl geliştirdiğine dair bilgilerin azlığından söz ederek bir çocuğun yazısız resimli
öykü kitabı okurken ürettiklerinin sosyal hayal gücünü temsil ettiğini; bu hayal gücünü tanımlamak için kavramsal olarak
meydana konulmuş bir kodlama şeması kullanarak incelemelerini yapmışlardır. Sonuç olarak ise çocukların yazısız resimli
öykü kitabı okumasında sosyal hayal güçlerini kullandıklarını ve bu hayal güçlerinin kullanımının yazısız resimli öykü kitapları ile
gözlemlenebilir olduğunu bulmuşlar.
1.5. Yazısız Resimli Öykü Kitaplarını Okuma Tekniği
Çocuklara kitap okunurken okunan kitabın türüne göre uygun teknikler seçilir. Yetişkinin desteğinin ön planda olma ya da
çocuğun daha aktif olma durumu okunacak kitaba göre belirlenir. Yazısız resimli öykü kitapları okunurken genellikle çocuklar
anlatıcı ve daha aktif roldedirler. Bu duruma uygun okuma teknikleri düşünüldüğünde etkileşimli kitap okuma tekniğinin
uygulanması önerilebilir.
Whitehurst vd. (1988) evde aileler tarafından uygulanacak olan 1 aylık bir müdahale programı düzenlemiştir. Deney grubu
ailelerine çocuklarına kitap okurken açık uçlu soru sorma, işlev ve niteliği ortaya çıkarmaya dayanan sorular sormaları için
yönergeler verilmiştir. Bu yönergeyi uygulayabilmek için de geleneksel okuma sıklığının ve işaret ederek cevap verilebilecek
soruların azaltılması istenmiştir. Kontrol grubu ise okumalarını alışılmış şekilde devam ettirmişlerdir. Araştırmanın sonucunda
deney grubundaki çocukların ifade edici dil gelişimlerinin kontrol grubuna göre çok daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Deney
grubundaki çocukların ses kayıtları incelendiğinde tek kelime ile anlatımın az olduğu, uzun cümlelerin çocuklar tarafından daha
sık kullanıldığı ve ortalama öykü uzunluklarının kontrol grubuna göre daha fazla olduğu vurgulanmıştır.
Early (1991) yazısız resimli öykü kitaplarının hangi okunma stratejileri kullanarak faydalı olacağını paylaşmıştır. Yazısız resimli
öykü kitapları okurken izlenecek sıraları, çocuklara ne gibi sorular yöneltileceğini ve daha sonrasında nasıl pekiştirici aktiviteler
uygulanabileceğinden bahsetmiştir. Örneğin; kitabın kapak sayfasından başlayarak olaylar ile ilgili tahminlerde bulunmalarını
istemek ve sayfalarda “Burada ne görüyorsunuz?” gibi açık uçlu sorular yardımıyla çocukların konuşmaya teşvik edileceğini
vurgulamıştır. Kısacası yazısız resimli öykü kitaplarının konu, düşünce becerileri, sözlü dil ve okuryazarlık gelişimi için nasıl
kullanılabileceğinden bahsetmiştir. Bilindiği üzere bilişsel kurama göre dil dış dünyayı bilişsel olarak izlemeler sonucu öğrenilir.
Savunucusu Piaget çocukların önce şemalar oluşturduklarını daha sonra bu şemaları dilsel olarak etiketlediklerini belirtir.
Önce nesneleri temsil edecek kavramları oluşturur daha sonra da ifade edebilmek için dil bilgisel yapıları oluşturmaya çalışırlar.
Piaget’e göre çocuklar dil edinimini duyu devinim dönem sonu, işlem öncesi dönemin başlarında gerçekleştirir ve nesnelerin
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yerine semboller kullanılmaya başlandığında öğrenme başlamış demektir. Bu bağlamda yazısız resimli öykü kitapları çocukların
bilişsel gelişimlerini destekler niteliktedir.
Valdez-Menchaca ve Whitehurst (1992) tarafından orta sınıf düzeyde olan Amerika’daki 2 yaşındaki 20 Meksikalı çocuk
ile yapılmış; Araştırmada deney grubundaki çocuklara diyaloğa dayalı okuma tekniği uygulanmış ve kontrol grubuna ise aynı
öğretmen tarafından bireysel olarak sanat dersi verilmiştir. Standartlaştırılmış testler sonucunda elde edilen araştırmanın
verilerinin analizi deney grubunun lehine anlamlı sonuçlar olduğunu göstermiştir.
Benzer bir araştırmada ise Tetik ve Işıkoğlu-Erdoğan (2016) diyaloğa dayalı okuma tekniğini çocuk ve yetişkinin rol değiştiği,
yetişkinin desteği ve sorularıyla çocukların anlatıcı olduğu teknik olarak tanımlamışlardır. Yaptıkları çalışmada 48-60
aylık çocuklarda diyaloğa dayalı okuma tekniğinin dil gelişimine etkisi olup olmadığını araştırmışlardır. Uşak il merkezinde
anaokullarına devam eden 104 çocukla yapılan araştırmada Marmara Dil Gelişim Ölçeği ve Peabody Resimli Kelime Testini
kullanmışlardır. Bulgularda deney grubu çocuklarının ön test ve son test puanları arasında anlamlı farklar bulmuşlar ve
diyaloğa dayalı okuma tekniğinin uygulandığı deney grubu ile geleneksel birlikte okuma tekniğinin uygulandığı kontrol grubu
çocuklarının dil puanlarının arasında anlamlı bir farklar bulmuşlardır. Bu sonuçlardan diyaloğa dayalı okuma tekniğinin dil
gelişimine olumlu etkisi olduğunu belirtmişlerdir.
2. Yöntem
2.1. Araştırma deseni
Araştırma nicel araştırma yapısına sahiptir. Nicel araştırmalar gerekli verilerin çeşitli araçlar kullanılarak toplandığı görgül
araştırmalardır. (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2016). Bu araştırmada da nicel araştırma
türlerinden deneysel araştırma türü kullanılmıştır. Bu araştırma türü ise araştırmacı tarafından ortaya atılan farkların bağımlı
değişkenler üzerindeki etkisini test etmeye yarar. Deneysel araştırma türünde temel amaç değişkenler arasındaki nedensonuç ilişkisini test etmektir (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2016). Bu deneysel araştırmada çok
denekli iki grup kullanılmıştır. Seçkisiz örneklem yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi ile seçilen sınıflardan deney ve
kontrol gruplarına iki paralel forma sahip olan TEDİL testinin A formu ön test, B formu son test olarak kullanılmıştır. Seçilen
okulda bulunan şubeler olduğu gibi seçileceği için araştırma yarı deneysel olup araştırma için bir deney ve bir kontrol grubu
seçilmiştir.
2.2. Örneklem
Bu çalışmanın evreni 24-36 aylık çocuklardır. Çalışma grubu Ankara ilinin Ümitköy ve Oran ilçelerinde bulunan özel bir
anaokulundan uygun örnekleme yöntemiyle seçilen iki sınıftaki çocuklardır. Şubelerden birinde 15 çocuk deney grubunu,
diğer şubedeki 16 çocuk ise kontrol grubunu temsil edecektir.
2.3. Veri Toplama Süreci
Araştırma için uygulamaya başlanmadan önce ailelere gönüllü katılım formu ve demografik form ulaştırılmıştır. Ailelerden
gelen onay formları doğrultusunda öğrenciler ile öncelikle tanışma süreci geçirilmiştir. Oryantasyon için geçirilen 1 haftadan
sonra deney ve kontrol grubu çocuklarına TEDİL testinin A formu ön-test olarak uygulanmıştır. Uygulanan ön-test sonrasında
5 haftalık uygulama süreci başlamıştır. Bu 5 hafta içerisinde haftanın 4 günü deney grubundaki çocuklara yazısız resimli öykü
kitapları okunmuştur. Her hafta okul idaresi tarafından verilen onay sonrasında öğretmenlerin planını ve eğitim-öğretimi
aksatmayacak şekilde belirlenen saatlerde çocuklarla yazısız resimli öykü kitabı etkileşimli şekilde okunmuştur. Her kitaptan
önce çocuklarla kitabın içeriğinin ne olabileceği hakkında sohbet edilmiş; kitabı okurken aralarda ve kitap sonunda çocuklara
sorular yöneltilmiştir. Çocukların ilgisini çeken konularda zamanın uygunluğuna bağlı olarak etkinlikler yapılmıştır. Bu 5 hafta
sonrasında deney ve kontrol grubu çocuklarına TEDİL testinin B formu son-test olarak uygulanmıştır.
2.4. Veri Toplama Araçları
Seçilen sınıflarda çocuklara araştırmacı tarafından bire bir ön-test uygulanmıştır. Daha sonra seçilen yazısız resimli öykü
kitapları deney grubuna okunmuş ve aynı çocuklara kontrol grubu da dahil olmak üzere aynı araştırmacılar tarafından son
test uygulanmıştır.
Çocukların demografik bilgilerini içeren bir form ile gönüllü katılım formu aile tarafından doldurulacaktır. Ailelerin katılım
onayına ek olarak çocuklardan da sözlü beyan etmeleri istenmiştir.
Testlerde TEDİL (Türkçe erken dil gelişim testi) uygulanmıştır. TEDİL, A ve B olmak üzere paralel iki formlardan oluşmuştur.
Her bir form Alıcı ve İfade Edici olmak üzere iki alt testi içermektedir. Bu alt testler dilin anlam bilgisi, biçimbilgisi ve sözdizimi
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alanlarını ölçen maddelerden oluşmuştur. Her bir formda toplam 76 madde bulunmaktadır.
Bu testin amaçları;
1.
Erken dil becerilerinin gelişimi bakımından yaşıtlarından önemli ölçüde geride kalmış çocukları belirlemek ve bu şekilde
erken bir müdahale almasını sağlamak,
2.
Bireysel olarak sözel bakımdan kuvvetli ve zayıf olan yanları belirlemek,
3.
Çocuğun olası alacağı bir dil terapisinde programı ve süreci belirlemek,
4.
Erken çocukluk döneminde dil becerilerini araştırmaya yaramak,
5.
Diğer değerlendirme tekniklerini desteklemek.
TEDİL’in pilot çalışmaları tamamlandıktan sonra geçerlilik ve güvenilirlik ve standardizasyon çalışması gerçekleştirilmiştir.
Bu süreçte AERA, APA, NCME (1999)’nın Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Standartlarından faydalanılmıştır (Ramos ve ark.,
2006). TEDİL’in güvenirlik çalışmasında iç tutarlılık, istikrarlılık, eşdeğerliliği belirlemek üzere, alternatif formlar analizi ve
puanlayıcılar arası güvenirlik analizleri yapılmıştır. Geçerlik çalışması için, içerik geçerliliği, ölçüt geçerliliği, yapı geçerliği
analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak TEDİL, yüksek derecede geçerli, güvenilir ve 1627 katılımcı ve yüksek temsil ediciliği olan
bir grup ile normları saptanmış, ayırt edici olduğu ortaya koyulmuş bir ölçme aracıdır.
2.5. Tanımlar
Yazısız resimli öykü kitabı: Yazılı metinlerin bulunmadığı, olay örgüsünün sadece görsellerle ifade edildiği kitaplardır.
TEDİL (Türkçe Erken Dil Gelişim Testi): Bu Test Test of Early Language Development (TELD-3) dil gelişim testinin Türkçe’ye
uyarlamasıdır. Test 2 yaş ile 7 yaş 11 ay arasında olan çocukların alıcı ve ifade edici sözel dil becerilerini ölçmeyi amaçlar
(Hresko ve ark., 1999). Testin sonuçları erken dönemde dil bozukluğu olan çocukları tanılayabilme, dil gelişimlerinin zayıf ve
güçlü yanlarını gösterme, gelişim sürecine dair bilgi verme ve araştırma yapma gibi amaçlarla kullanılabilmektedir.
2.6. Verilerin Analizi
Ön test ve son testten elde edilen sonuçlar TEDİL ölçeğinin puanlandırmasına uygun olarak standart alıcı dil, standart ifade
edici dil ve sözlü dil bileşik puanına çevrilip daha sonra SPSS 25.0 (Statistical Package for the Social Science) programında
uygun analiz yöntemleri ile değerlendirilip gruplar arasında fark olup olmadığı elde edilen değerler ile yorumlanmıştır.
3. Bulgular

Araştırmaya katılan 31 çocuğa ait tanımlayıcı istatistikler tablo 1 verilmiştir.
Tablo 1: Araştırmaya Katılan Deney ve Kontrol Grubundaki Çocuklara Ait Tanımlayıcı İstatistikler
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Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan bireylerin yaş aralığının 24 ile 36 ay arasında olduğu görülmektedir. Deney
grubunda 24-27 ay arası 1 (%6,7); 28-32 ay arası 5 (%33,3) ve 33-36 ay arası 9 (%60,0) birey bulunmaktadır. Kontrol
grubunda 24-27 ay arası 3 (%12,5); 28-32 ay arası 9 (%62,5) ve 33-36 ay arası 4 (%37,5) birey bulunmaktadır. Deney
grubundaki katılımcıların annelerinden 5 kişi (%33,3) üniversite ve 5 kişi (%33,3) yüksek lisans mezunudur. Bu demografik
bilgiye deney grubunda bulunan 5 kişinin annesinden (%33,3) ulaşılamamıştır. Kontrol grubundaki katılımcıların annelerinden
2’si (%12,5) lise, 8’i (%50,0) üniversite, 4’ü (%25,0) yüksek lisans mezunudur. Bu demografik bilgiye kontrol grubunda
bulunan 2 kişinin annesinden (%12,5) ulaşılamamıştır. Deney grubundaki katılımcıların babalarından 6 kişi (%40,0) üniversite
ve 3 kişi (%20,0) yüksek lisans, 1 kişi (%6,7) doktora mezunudur. Bu demografik bilgiye 5 babadan (%33,3) ulaşılamamıştır.
Kontrol grubundaki katılımcıların babalarından 2’si (%12,5) lise, 9’u (%56,3) üniversite, 2’si (%12,5) yüksek lisan 1 kişi
(%6,3) mezunudur. Kontrol grubunda babaların 2’sinden (%12,5) bu bilgiye ulaşılamamıştır. Katılımcılardan aylık geliri 5
bin TL az olan aile bulunmamaktadır. Deney grubunda aylık geliri 5-9 bin TL arası olan 4 aile (%26,7); 10-14 bin TL arası
olan 4 aile (%26,7); 15-19 bin TL arası olan 2 aile (%6,7) bulunmaktadır. Deney grubunda aylık geliri 20 bin TL ve üzeri
olan aile bulunmamaktadır. Bu grupta 6 aileden (%40,0) bu konuda herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Kontrol grubunda
aylık geliri 5-9 bin TL arası olan 3 aile (%18,8); 10-14 bin TL arası olan 2 aile (%12,5); 20 bin TL ve üzeri olan 3 aile
(%18,8) bulunmaktadır. Kontrol grubunda aylık geliri 15-19 bin TL arası olan aile bulunmamaktadır. Bu grupta 8 aileden
(%50,0) bu konuda herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Deney grubunda 9 kişi (%60,0) tek çocuk iken; 1 kişi (%6,7) tek
kardeşe sahiptir. Bu grupta 5 kişiden (%33,3) bu konuda herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Kontrol grubunda 10 kişi
(%602,5) tek çocuk iken; 4 kişi (%25,0) tek kardeşe sahiptir. Bu grupta 2 kişiden (%12,5) bu konuda herhangi bir bilgiye
ulaşılamamıştır. Deney grubunda 9 kişi (%60,0) evde 3 kişi yaşarken; 1 kişi (%6,7) 4 kişi yaşamaktadır. Kontrol grubunda
ise 9 kişi (%56,3) evde 3 kişi, 4 kişi (%25,0) 4 kişi ve 1 kişi (%6,3) 5 kişi olarak yaşamaktadır. Deney grubundan 5 kişiden
(%33,3) ve kontrol grubundan 2 kişiden (%12,5) bu konuda herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.
Tablo 2: Türkçe Erken Dil Gelişim Testi Deney Grubu Ön-test ve Son-testler Betimsel Analiz Sonuçları
N
En küçük puan
En büyük puan
X
ss
Basıklık Çarpıklık
						
İstatistik SH
İstatistik SH
ADGT-ÖT 15
92
141
117,13 15,62 -1,30
1,12
0,05
0,58
ADGT-ST 15
110
137
123,13 9,76
-1,78
1,12
-0,18
0,58
İEDGT-ÖT 15
88
140
113,27 16,06 -0,98
1,12
0,15
0,58
İEDGT-ST 15
115
130
122
4,72
-1,15
1,12
-0,03
0,58
SDBP-ÖT 15
88
146
118,20 16,17 -0,35
1,12
0,13
0,58
SDBP-ST 15
115
135
127,13 6,29
-0,84
1,12
-0,27
0,58
*ADGT: Alıcı Dil Gelişimi Testi; İEDGT: İfade Edici Dil GelişimiTesti; SDP: Sözlü Dil Bileşik Puanı; ÖT: Ön Test; ST: Son Test
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Tablo 2’ye göre deney grubunda Türkçe erken dil gelişim testinde alıcı dil gelişimi testinin ön testinden alınan en düşük puan
92; en yüksek puan 141’dir. Testin aritmetik ortalaması 117,13’tür (SS=15,62). Testten elde edilen basıklık katsayısı
-1,30 (SH=1,12) ve çarpıklık katsayısı ise 0,05’tir (SH=0,58). Alıcı dil gelişimi testinin son testinden alınan en düşük
puan 110; en yüksek puan 137’dir. Testin aritmetik ortalaması 123,13’tür (SS=9,76). Testten elde edilen basıklık katsayısı
-1,78 (SH=1,12) ve çarpıklık katsayısı ise -0,18’dir (SH=0,58). İfade edici dil gelişimi testinin ön testinden alınan en
düşük puan 88; en yüksek puan 140’tır. Testin aritmetik ortalaması 113,27’dir (SS=16,06). Testten elde edilen basıklık
katsayısı -0,98 (SH=1,12) ve çarpıklık katsayısı ise 0,15’tir (SH=0,58). İfade edici dil gelişimi testinin son testinden
alınan en düşük puan 115; en yüksek puan 130’dur. Testin aritmetik ortalaması 122’dir (SS=4,72). Testten elde edilen
basıklık katsayısı -1,15 (SH=1,12) ve çarpıklık katsayısı ise -0,03’tür (SH=0,58). Deney grubunun ön test puanlarına
göre hesaplanan sözlü dil bileşik puanından alınan en düşük puan 88; en yüksek puan 146’dır. Puanın aritmetik ortalaması
118,20’dir (SS=16,17). Hesaplanan puanın basıklık katsayısı -0,35 (SH=1,12) ve çarpıklık katsayısı ise 0,13’tür
(SH=0,58). Son test puanlarından hesaplanan sözlü dil bileşik puanında alınan en düşük puan 115; en yüksek puan 135’tir.
Puanın aritmetik ortalaması 127,13’tür (SS=6,29). Hesaplanan puanın basıklık katsayısı -0,84 (SH=1,12) ve çarpıklık
katsayısı ise
-0,27’dir (SH=0,58).

Tablo 3’e göre kontrol grubunda Türkçe erken dil gelişim testinde alıcı dil gelişimi testinin ön testinden alınan en düşük puan
85; en yüksek puan 151’dir. Testin aritmetik ortalaması 118,13’tür (SS=15,02). Testten elde edilen basıklık katsayısı
1,33 (SH=1,09) ve çarpıklık katsayısı ise -0,31’dir (SH=0,56). Alıcı dil gelişimi testinin son testinden alınan en düşük
puan 98; en yüksek puan 136’dır. Testin aritmetik ortalaması 124’tür (SS=10,37). Testten elde edilen basıklık katsayısı
1,18 (SH=1,09) ve çarpıklık katsayısı ise -1,11’dir (SH=0,56). İfade edici dil gelişimi testinin ön testinden alınan en
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düşük puan 92; en yüksek puan 140’tır. Testin aritmetik ortalaması 119,38’dir (SS=13,93). Testten elde edilen basıklık
katsayısı -0,50 (SH=1,09) ve çarpıklık katsayısı ise 0,61’dir (SH=0,56). İfade edici dil gelişimi testinin son testinden
alınan en düşük puan 94; en yüksek puan 126’dır. Testin aritmetik ortalaması 118’dir (SS=7,15). Testten elde edilen
basıklık katsayısı 9,22 (SH=1,09) ve çarpıklık katsayısı ise -2,70’dir (SH=0,56). Kontrol grubunun ön test puanlarına
göre hesaplanan sözlü dil bileşik puanından alınan en düşük puan 86; en yüksek puan 148’dir. Puanın aritmetik ortalaması
122,44’tür (SS=15,79). Hesaplanan puanın basıklık katsayısı 1,00 (SH=1,09) ve çarpıklık katsayısı ise
-0,84’tür
(SH=0,56). Son test puanlarından hesaplanan sözlü dil bileşik puanında alınan en düşük puan 95; en yüksek puan 135’tir.
Puanın aritmetik ortalaması 125,19’dur (SS=10,00). Hesaplanan puanın basıklık katsayısı 4,95 (SH=1,09) ve çarpıklık
katsayısı ise -1,90’dır (SH=0,56).
Basıklık ve çarpıklık katsayıları +1,5 ve -1,5 arasında olan dağılımlar normal dağılım kabul edilebilir ancak bu araştırmada,
gruplarda katılımcı sayısı 30’un altında olduğundan verilerin analizinde parametrik olmayan testlerden Wilcoxon İşaretli
Sıralar testi ile Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.

Türkçe erken dil gelişim testi puanları için deney ve kontrol grupları arası farklılaşmanın olup olmadığını belirlemek amacı ile
parametrik olmayan testlerden Mann – Whitney U testi yapılmıştır. Tablo 4’te yer alan sonuçlara göre alıcı dil gelişim testinin
ön test puanları istatistiksel olarak farklılaşmamaktadır (U=116,00; p>0,05). Alıcı dil gelişim testinin son test puanları da
istatistiksel olarak farklılaşmamaktadır (U=108,00; p>0,05). İfade edici dil gelişim testinin ön testinin puanları istatistiksel
olarak farklılaşmamaktadır (U=92,50; p>0,05). İfade edici dil gelişim testinin son testinin puanları da istatistiksel olarak
farklılaşmamaktadır (U=79,50; p>0,05). Sözlü dil bileşik puanının ön test puanları istatistiksel olarak anlam ifade etmemektedir
(U=93,00; p>0,05). Sözlü dil bileşik puanının son test puanları istatistiksel olarak farklılaşmamaktadır (U=112,00;
p>0,05). Araştırmalarda kullanılan uygulamaların ne kadar fark yarattığını hesaplamak için kullanılan etki büyüklüğü değerleri
0,1 küçük; 0,3 orta ve 0,5 büyük etki büyüklüğü olarak yorumlanabilir (Cohen, 1988). Yazısız resimli öykü kitabı uygulamasının
alıcı dil gelişimi ön testinde düşük (r=0,03), son testinde düşük (r=0,10); ifade edici dil gelişim testinin ön testinde düşük
(r=0,20), son testinde orta (r=0,29); sözlü dil bileşik puanlarının ön testinde düşük (r=0,19) ve son testinde düşük (r=0,06)
etki büyüklüğüne sahip olduğu görülmektedir. Bu tabloya göre alıcı dil ve ifade edici dil gelişim testlerinin son testlerinde etki
büyüklüklerinin ön testlere göre büyük olması; son testlerde farkın ön testlere göre daha fazla olması olarak yorumlanabilir.
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Türkçe erken dil gelişim testi puanları için cinsiyetler arası farklılaşmanın olup olmadığını belirlemek amacıyla parametrik
olmayan testlerden Mann – Whitney U testi yapılmıştır. Tablo 5’te yer alan sonuçlara göre alıcı dil gelişim testinin ön
test puanları istatistiksel olarak farklılaşmamaktadır (U=88,00; p>0,05). Alıcı dil gelişim testinin son test puanları
istatistiksel olarak farklılaşmamaktadır (U=97,50; p>0,05). İfade edici dil gelişim testinin ön testinin puanları istatistiksel
olarak farklılaşmamaktadır (U=112,50; p>0,05). İfade edici dil gelişim testinin son testinin puanları istatistiksel olarak
farklılaşmamaktadır (U=97,00; p>0,05). Sözlü dil bileşik puanının ön test puanları istatistiksel olarak farklılaşmamaktadır
(U=98,50; p>0,05). Sözlü dil bileşik puanının son test puanları istatistiksel olarak anlamlı değildir (U=94,50; p>0,05).
Yazısız resimli öykü kitabı uygulamasının alıcı dil gelişimi ön testinde orta (r=0,21), son testinde düşük (r=0,14); ifade edici
dil gelişim testinin ön testinde düşük (r=0,03), son testinde düşük (r=0,15); sözlü dil bileşik puanlarının ön testinde düşük
(r=0,13) ve son testinde düşük (r=0,16) etki büyüklüğüne sahip olduğu görülmektedir.

Tablo 6’da yer alan Türkçe erken dil gelişim testi deney grubuna ait Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçlarına göre
araştırmada kullanılan yazısız resimli öykü kitabı okuma uygulaması katılımcıların alıcı dil gelişim testinde anlamlı bir farklılığa
neden olmamıştır (Z=-1,08; p>0,05). Alıcı dil gelişim testi ön testi (Medyan=112,00) ve son testi (Medyan=128,00)
medyan değerleri incelendiğinde, sonuçların birbirine yakın olduğu görülmektedir. Test sonuçlarına göre araştırmada
kullanılan yazısız resimli öykü kitabı okuma uygulaması katılımcıların ifade edici dil gelişim testinde anlamlı bir farklılığa neden
olmamıştır (Z=-1,70; p>0,05). Alıcı dil gelişim testi ön testi (Medyan=112,00) ve son testi (Medyan=121,00) medyan
değerleri incelendiğinde, sonuçların birbirine yakın olduğu görülmektedir. Test sonuçlarına göre araştırmada kullanılan yazısız
resimli öykü kitabı okuma uygulaması katılımcıların alıcı dil ve ifade edici dil gelişim test puanlarına dayalı hesaplanan sözlü
dil bileşik puanlarında anlamlı bir farklılığa neden olmamıştır (Z=-1,91; p>0,05). Ön testlerin sözlü dil bileşik puanlarının
(Medyan=116,00) ve son testlerin sözlü dil bileşik puanlarının (Medyan=128,00) medyan değerleri incelendiğinde,
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sonuçların birbirine yakın olduğu görülmektedir. Yazısız resimli öykü kitabı uygulamasının alıcı dil gelişimi testi için düşük
(r=0,20); ifade edici dil gelişim testi için orta (r=0,31); sözlü dil bileşik puanları için orta (r=0,35) etki büyüklüğüne sahip
olduğu görülmektedir.

Tablo 7’de Türkçe erken dil gelişim testi kontrol grubuna ait Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçlarına göre araştırmada
kullanılan yazısız resimli öykü kitabı okuma uygulaması katılımcıların alıcı dil gelişim testinde anlamlı bir farklılığa neden
olmamıştır (Z=-1,86; p>0,05). Alıcı dil gelişim testi ön testi (Medyan=122,50) ve son testi (Medyan=124,50) medyan
değerleri incelendiğinde, sonuçların birbirine yakın olduğu görülmektedir. Test sonuçlarına göre araştırmada kullanılan yazısız
resimli öykü kitabı okuma uygulaması katılımcıların ifade edici dil gelişim testinde anlamlı bir farklılığa neden olmamıştır
(Z=-0,80; p>0,05). Alıcı dil gelişim testi ön testi (Medyan=121,00) ve son testi (Medyan=118,00) medyan değerleri
incelendiğinde, sonuçların birbirine yakın olduğu görülmektedir. Test sonuçlarına göre araştırmada kullanılan yazısız resimli
öykü kitabı okuma uygulaması katılımcıların alıcı dil ve ifade edici dil gelişim test puanlarına dayalı hesaplanan sözlü dil
bileşik puanlarında anlamlı bir farklılığa neden olmamıştır (Z=-1,01; p>0,05). Ön testlerin sözlü dil bileşik puanlarının
(Medyan=123,00) ve son testlerin sözlü dil bileşik puanlarının (Medyan=126,00) medyan değerleri incelendiğinde,
sonuçların birbirine yakın olduğu görülmektedir. Yazısız resimli öykü kitabı uygulamasının alıcı dil gelişimi testi için büyük
(r=0,47); ifade edici dil gelişim testi için düşük (r=0,20); sözlü dil bileşik puanları için orta (r=0,35) etki büyüklüğüne
sahip olduğu görülmektedir.
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4. Tartışma ve Sonuç
Araştırmanın sonucunda deney ve kontrol grupları arasında Türkçe erken dil gelişim testi puanları açısından istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır. Yapılan analizler sonucunda deney ve kontrol gruplarında Türkçe erken dil gelişim
testinin alt boyutları olan alıcı dil gelişim testi ve ifade edici dil gelişim testlerinin puanları değerlendirilmiştir. Türkçe erken
dil gelişim testi deney grubu ön-test ve son-testler betimsel analiz sonuçları (Tablo 2) ye göre puanlarda mevcut bir artış
bulunurken gruplar arası Mann-Whitney U testi sonuçlarına (Tablo 4) bakılınca her iki grup içerisinde de alıcı dil gelişim
test puanları ve ifade edici dil test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Puanlardaki artışı
yazısız resimli öykü kitabının çocukların dil gelişimine olumlu etki etmesi olarak değerlendirilmiştir. Read ve Smith (1982)
çalışmalarında yazısız resimli öykü kitabının çocukların hikayedeki kurgu sıralamasını daha iyi anladığını, okuma becerilerini
geliştirdiğini ve buna bağlı olarak da dil becerilerinde gelişmeler yaşandığını vurgulamıştır. Aukerman ve Chambers Shuldt
(2016) resimli öykü kitaplarının sadece düz metin içeren öykü kitaplarına göre çocukların dil gelişimine daha çok katkıda
bulunduğunu ifade etmişlerdir. Takacs ve Bus (2018) çalışmalarında çocuklara dört şekilde kitap okumuşlardır. Bunların biri
sadece resim göstererek anlatım olmadan, bir diğeri metinle uyumlu olmayan resimler göstererek sözlü anlatımla, bir diğeri
sadece sözlü anlatımla ve son olarak metinle uyumlu resimler göstererek sözlü anlatımladır. Araştırmanın sonucunda metinle
paralel olarak gösterilen resimlerle okuma sonucunda çocukların hikâyeyi yeniden hatırlayıp kendilerinin anlatma becerilerinin
daha çok geliştiğini vurgulamışlardır.
Taner ve Başal (2005) yaptıkları çalışmada okul öncesi eğitim alıp almayan çocukların çocukların dil gelişimini sosyo-ekonomik
düzey açısından ele almıştır. Sonuçlarda okul öncesi eğitim almayan öğrencilerin dil gelişimi okul öncesi eğitim alan öğrencilere
göre daha düşük çıkmıştır. Bu sonuca ek olarak orta ve üst sosyo-ekonomik düzey öğrencilerin dil gelişimi düşük olanlara
göre daha yüksek çıkmıştır. Bu araştırmada ailelerin sosyo-ekonomik düzeyinin yüksek olmasının araştırmanın sonuçlarını
etkilediği düşünülmektedir.
Bu araştırmada özel bir anaokulunun aynı yaş grubunda iki ayrı şubeden sınıflar seçilmiştir. Kontrol grubunun uygulandığı
şubede uygulamanın yapıldığı süre dilimi içerisinde başka bir araştırma grubu tarafından drama üzerine bir uygulama
yapılmıştır. Dramanın dil gelişimi üzerine etkisi alan yazın tarafından da desteklenmektedir. Eti ve Arnas (2016) yılında
yaptıkları çalışmada çocuklara seçtikleri hikâye kitaplarını temel alarak hazırladıkları yaratıcı drama etkinliklerini uygulamış
ve dil gelişimlerindeki değişimi incelemişlerdir. Deney grubu ve kontrol grubu karşılaştırıldığında deney grubunda çocukların
isim, bağlaç, zarf kullanımlarının arttığını, kurdukları toplam cümle sayısının arttığını ve sözcük dağarcıklarındaki sayılarının ve
bir cümlede yer alan toplam sözcük sayılarının arttığını vurgulamışlardır. Gill (1996) drama için her derde deva bir ilaç değil
belki ama çocukların konuşma becerilerini geliştirmede güçlü bir yöntem olduğunu vurgulamıştır.
Yapılan araştırma sonucunda deney grubunun test sonuçlarında artış gözlemlenmiş olup kontrol grubunda araştırmacının
kontrol edemediği durumlardan kaynaklanan bir artış da meydana gelmiştir. Buna dayanarak sonuçlarda istatistiksel
olarak anlamlı bir durum bulunmamıştır. Ailelerin sosyo-ekonomik durumunun yüksek olması, deney ve kontrol grubu anne
eğitim durumları ile baba eğitim durumlarının oldukça birbirine benzer olması, evde bulunan kitap sayısının çoğunla her iki
grupta da 100-200 gibi yüksek bir aralıkta olması ve ailelerin çocuklarına ayırdıkları haftalık kitap okuma saatlerinin her iki
grupta da birbirine yakın saatler olması deney ve kontrol grubu arasındaki anlamlı farklığa engel olan faktörlerden olduğu
düşünülmektedir. Bu araştırma sonucunda bir sonraki araştırmada kontrol grubunun şartları daha uygun sağlanıp araştırma
yeniden uygulanabilir.
5.Öneriler
Örneklem sayısı normal dağılımı sağlayamadığı için araştırma daha geniş bir kitle ile yeniden uygulanıp analizler normal
dağılım sağlamaya çalışıp yeniden analiz edilebilir. Uygulamanın yapıldığı anaokulu sosyo-ekonomik düzey olarak yüksek bir veli
profiline sahiptir. Bir sonraki araştırma sosyo-ekonomik açıdan düşük kesimde yapılabilir ve sonuçlar analiz edilebilir.
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Öz
Bilim ve teknolojideki hızlı gelişme ile buna bağlı olarak toplum yapısındaki değişim çocuğun aile, yakın çevre ve okul ortamında
kazandığı becerileri hayat boyu kullanmasını gerekli kılmaktadır. Bebeklikten çocukluğa, çocukluktan erinliğe, erinlikten
yetişkinliğe geçiş sürecinde edinilen becerilerin hayat boyu kullanılmasının temelinde dil becerilerini etkin kullanma önemli
bir boyut olarak düşünülmektedir. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma olarak ifade edilen dil becerileri arasında çocuğun
bağımsız öğrenmesini destekleyen okumanın ayrı bir önemi olduğu söylenebilir.
Okuma, bireysel olarak kişiliğin gelişimine toplumsal açıdan ise sağlıklı iletişim ortamının sağlandığı bir toplumun ön koşulu
şeklinde yorumlanmaktadır. UNESCO’nun yaptığı bir araştırmanın verilerine göre okuma sayesinde eğitimin kalitesinin arttığı
ortaya konmuştur. Okumanın eleştirel ve yaratıcı düşünceyi geliştirme yönü dikkate alındığında bu bulgunun oldukça doğal
anlaşılmaktadır. Bu nedenle okuma alışkanlığı temel okur yazarlığın bir üst boyutu olarak ele alınmakta ve tanımlanmaktadır.
Çok yönlü iletişimsel bir etkinlik olan okuma alışkanlığa dayanır. Okuma eyleminin kazanılması, geliştirilmesi ve alışkanlığa
dönüştürülmesi zor bir süreçtir. Çünkü okuma, yazılı ve görsel sembollerin anlamlandırılmasını kapsamaktadır.
Literatürde okuma ve kütüphane kullanma alışkanlığına yönelik çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmaların büyük
çoğunluğunda okuma alışkanlığına ilişkin olumlu tutum geliştirme ile kitapları erken yaşta kitapla tanışma ve aile tarafından
kitap okunması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit edilmiştir. Yapılan araştırmaların her yaş grubuna yönelik
olması, kütüphane kullanımının ilkokuldan üniversite yıllarına bilinçli okura ulaşma sürecini desteklemesini gözler önüne
sermektedir.
Çocuğun okuma becerisini hayat boyu kullanabilmesi için beceriyi alışkanlık hâline getirmiş olması beklenmektedir. Elbette
alışkanlık kazanmada aile, öğretmen, kütüphane gibi pek çok öge görev üstlenmektedir. Bunlar içerisinde kütüphane
kullanımı, okuma kültürüne geçişin son aşaması olarak dikkat çekmektedir. Bu anlamda çocuk kütüphanelerinin çocuğun
okumadan zevk alma ve bilgiyi keşfetmenin heyecanını yaşama, yaratıcılığını geliştirme noktasında yüklendiği sorumluluk
ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla sadece kütüphanede bulunan kitaplar değil kütüphane görevlileri de belirtilen sorumluluğa
hizmet etmek durumundadır.
Çocuk kütüphanelerinde görev alanların hevesli, iletişim yönü kuvvetli, iş birliğine yatkın, girişimci, problem çözen, çocuk
edebiyatı ve ilgili medya konularında bilgili ve bilinçli olan, okuma gelişimi kuramlarını bilen kişiler olması istenmektedir. Bu
açıdan bakıldığında okuma alışkanlığının gelişmesinde, kütüphane kullanımının etkin hâle gelmesinde iletişimin önemli bir etken
olduğu ifade edilebilir.
İletişimin temel ögeleri olan mesaj, alıcı, kaynak, kanal ve dönüt sağlıklı bir iletişimin gerçekleşmesi için önemli unsurlardır.
Dolayısıyla bu döngünün kütüphane ortamında nasıl gerçekleştirdiği hizmet veren ve hizmet alan boyutunda bir problem
durumu oluşturmaktadır. Bu çalışmada kütüphane çalışanların sahip olması gereken niteliklerin kütüphaneci-çocuk
iletişiminde okuma kültürü üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. İfade edilen amaç doğrultusunda gözlem formu
ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Gözlem formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmacılar
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tarafından hazırlanmıştır. Gözlem formunun kütüphane çalışanlarının sahip olması gereken özellikler boyutunu yansıtmasına
dikkat edilirken yarı yapılandırılmış görüşme formunun iletişimin iki ögesini oluşturan çocuk ve kütüphane çalışanını yansıtan
nitelikte olmasına özen gösterilmiştir. Her iki form için de uzman görüş alınmış daha sonra formlara son şekli verilmiştir. Veri
toplama araçlarından elde edilen bulgular neticesinde kütüphane görevlilerinin istenen özellikleri yansıtmada yetersiz kaldığı
bu sebeple çocuğun okuma kültürü edinme sürecinde çocuk kütüphanelerinin üstlendiği sorumluluğu yeterine getiremediği
tespit edilmiştir.
Abstract
Rapid development in science and technology, and the resulting changes in the structure of society, make it necessary
for the child to use the skills he/she has acquired in the family, close environment and school setting in his/her whole life.
Effective use of language skills is considered an essential aspect of lifelong use of skills acquired during the process of
transition from infancy to childhood, from childhood to adolescence and from adolescence to adulthood. Among the four
language skills known as listening, speaking, reading and writing skills, reading which supports the independent learning of
the child is of a special importance.
Reading is viewed as a pre-requisite for the development of the individual personally, and for a society in which a healthy
communication environment is provided. According to the results of a research conducted by UNESCO, the quality of
education has been increased by reading. This finding seems to be quite normal given the role of reading in promoting
critical and creative thinking. For this reason, reading habit is regarded and defined as an upper dimension of the basic
literacy.
Reading is a multi-dimensional communicative activity based on habit. Acquiring and developing the act of reading and
transforming it into a habit is a difficult process because reading involves making sense of written and visual symbols.
There are various studies in the literature on the habit of reading and library use. In the vast majority of these studies,
significant correlations were found between developing positive attitudes towards reading and introducing children to
books at early ages and family’s reading book. As the existing research is directed to all age groups, it seems that the use
of library supports the process of reaching conscious readers from primary school to university years.
For the child to take advantage of his/her reading skill throughout his/her life, he/she is expected to convert this skill into
a habit. Of course, in gaining this habit, many elements such as the family, teacher and library can play an important role.
Among them, the use of library represents the last stage of the transition to reading culture. In this regard, libraries
should assume an important responsibility for making reading an enjoyable activity, making children feel the excitement of
discovery and fostering creativity. Not only the books in the library but also the library attendants should contribute to
the fulfillment of this responsibility.
It is desirable that those who work in children’s libraries be enthusiastic, with good communication skills, prone to
cooperation, entrepreneurial, problem-solving, knowledgeable and conscious about the subjects of children’s literature and
the related media and know the theories of reading development. Seen from this perspective, for the use of library to be
effective on the development of reading habit, communication can be said to be an important factor.
The basic components of communication; the message, the recipient, the source, the channel and the feedback, are
important elements for a healthy communication to occur. Thus, how this circle occurs in the library setting forms
a problem situation in the dimension of service provider and service receiver. In the current study, it was aimed to
determine the effect of the qualifications to be possessed by library workers on librarian-child communication and on the
development of reading culture. To this end, an observation form and a semi-structured interview form were used. The
observation form and the semi-structured interview form were developed by the researchers. While the observation form
was developed in such a way as to reflect the dimension of the qualifications to be possessed by library workers, the semistructured interview form was developed in such a way as to reflect the two elements; the child and the librarian, of the
communication. Both forms were subjected to expert review and then their final forms were given. The findings obtained
through the data collection tools have revealed that the library workers do not have the qualifications expected of them
to the desired extent; therefore, children’s libraries cannot fulfill their responsibility in the process of İnculcating reading
culture
Anahtar Sözcükler: Türkçe eğitimi; Çocuk kütüphaneleri; Kütüphaneci; Okuma kültürü; Okuma becerisi
Keywords: Turkish education; Children’s libraries; Librarian; Reading culture; Reading skill
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1. Giriş
Toplumsal bir çevrede yaşayan birey, gereksinimlerini gidermek, duygu ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmak, bilgi kazanmak
ve dengeli biçimde yaşayabilmek için toplumda yaşayan diğer bireylerle iletişim kurmak durumundadır. Toplumdaki iletişim
ağının temel unsuru ise ana dilidir. Ana dili, birbiri ile sıkı sıkı ilişki içerisinde olan dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerine
dayanır. Birey, çeşitli alanlara ilişkin bilgilerin çoğunu, okuma ya da dinleme yolu ile edinir. Kendi bilgi, düşünce ve duygularını
da başkalarına, çoğunlukla, konuşma ya da yazma yolu ile iletir. Sıralanan beceriler içerisinde okul çağı ile başlayan okumanın
hızla değişen dünya şartlarına uyum sağlama, bilgiye ulaşma, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme gibi becerileri
kullanma açısından diğerlerinden ayrı bir yere sahip olduğu söylenebilir. Ungan (2008); okumayı kişinin kendini yenilemek,
sınırlarını zorlamak, evrenselliğe ulaşmak için vermiş olduğu basit ama önemli bir çaba olarak değerlendirmektedir.
Güneş (2007:117)’e göre okuma; görme, algılama, seslendirme, anlama, beyinde yapılandırma gibi göz, ses ve beynin
çeşitli işlevlerinden oluşan karmaşık bir süreçtir. Bu açıdan bakıldığında okuma, yazılı sembollerin seslendirilmesinden öte
anlama bir başka ifade ile zihinde yapılandırma ile son bulan bir beceri olarak değerlendirilebilir. Okuma ve okuduğunu anlama
süreci sonunda amaç, öğrencinin okuma alışkanlığı kazanmasını, etkin bir okur kimliği ve buna bağlı olarak bir okuma kültürü
oluşturabilmesini sağlamaktır (Dilidüzgün, 2006). Okuma alışkanlığını kazanmış bir birey okuma becerisinin barındırdığı
analiz, sentez, değerlendirme gibi üst düzey zihinsel becerilere, okuma alışkanlığı kazanamamış bireylere oranla daha yakındır
(Dökmen, 1994).
“Türkiye Okuma Kültürü Haritası” adlı yapılan bir saha araştırmasında kitap okumanın bir gereksinim olarak algılanmaya
başlanıldığı zaman okuma kültürünün edinileceği sonucuna ulaşılmıştır (KYGM, 2011). Konuyla ilgili bir başka araştırmada ise
Türkiye’de bireylerin temel okuryazarlık düzeyinde kaldığı, okuma alışkanlığı düzeyine maalesef ulaşamadığı belirlenmiştir. Oysa
tüketim ve bilgi toplumu olarak adlandırılan günümüzde rekabet yeteneği olan, donanımlı ve bilgiyi bulmaktan çok kullanabilen
insan tipine gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle çağdaş insanı belirleyen özelliklerin başında okur-birey olmanın geldiği
ifade edilebilir (Dilidüzgün, 2008). Bu nedenle günümüz toplumun en önemli gereksinimi, okuma becerisi ve okuma kültürü
edinmiş düşünebilen, duyarlı insanların yetişmesidir (Sever, 2012).
Yazılı kültür ürünlerinin dünyasıyla tanışma, bu dünyanın sunduğu iletileri paylaşma, sınama, sorgulama yeterliğine kavuşma
ve bu yeterlikleri kullanmayı alışkanlık hâline getirme becerisi, okuma kültürü kavramı ile karşılanmaktadır (Sever, 2010,
s. 4). Okuma kültürü, bireyin düşünme, eleştirme ve üretme süreçlerini yapılandıran en temel değişkendir (Körkuyu,
2014). Okuma kültürü, her ne kadar birey odaklı gibi ele alınsa da aslında toplumun bütününü ilgilendiren bir nitelik olarak
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bireyin okuma kültürü edinme sürecinde aile, öğretmen, akran, okul, kütüphane gibi unsurlar
önemli birer unsur olarak görülmektedir. Bu anlamda okuma kültürünün aşamaları; dinleme-izleme alışkanlığı, okuma-yazma
becerisi, okuma alışkanlığı eleştirel okuma ve evrensel okuryazarlık şeklinde sıralanmaktadır (Sever, 2007). Sıralanan
basamaklar dikkate alındığında bireyin erken çocukluktan başlayarak nitelikli kitaplarla etkileşime ve iletişime geçmesine
olanak sağlanması, bireylerin okuma kültürü edinmesinde oldukça önemlidir. Samur (2014)’a göre bireyin okulöncesinde
okuma sevgisi, ilkokulda okuma alışkanlığı ve ortaokulda okuma kültürü kazanması ve bu kültürü yaşam biçimi hâline getirmesi
gerekmektedir. Okumanın, ilgi düzeyinden bir alışkanlık ve yaşam biçimine geçebilmesi, bireyin okuma eylemini bir zevk ve
gereksinim olarak içselleştirmesine bağlıdır.
Okuma kültürü edindirme sürecinin başarıya ulaşması, okulöncesi dönemden başlayarak diğer eğitim basamaklarında ve
toplumsal yaşamın farklı alanlarında sürdürülecek bilinçli çabalarla olanaklıdır (Bulut, 2018:11). Bunun için çocukların nitelikli
kitaplarla buluşması, kitabı çeşitli yönleriyle tanıması, kitaba karşı sevgi beslemesi, kitapla arkadaşlık ilişkisi kurarak onu
yaşamının bir parçası durumuna getirmesi beklenir. Bu sürece yönelik beceri ve farkındalığın sağlanabilmesi ifade edilen amaç
doğrultusunda yürütülen etkili çalışmalarla mümkündür. Çocukların ve gençlerin yazınsal yapıtlarla buluştuğu en etkili ortam
bu bağlamda çocuk kütüphaneleridir (Cengiz, 2006: 20).
Çocuk kütüphanelerinde çocukların gelişimine uygun olan basılı araç gereçler (kitap, dergi, çizgi, romanlar, broşür), oyuncaklar
ve öğrenme oyunlarının yanında yazılım ve internet bağlantısı içeren her türden elektronik araç gereçler de bulunmaktadır
(IFLA, 2006). Çocuk kütüphanelerindeki en önemli araç gereç ise çocuk kitaplarıdır. Dolayısıyla çocuk kütüphanelerinin,
çocuğun yaşamında ve okuma kültürü edinmesindeki rolü yadsınamaz. Çocuğun okuma kültürü edinmesinde nitelikli çocuk
edebiyatı yapıtları ise başat öğedir. Bu nedenle çocukların, çocuk kütüphanelerinde nitelikli çocuk edebiyatı yapıtlarıyla
buluşması büyük önem taşımaktadır (Erkmen, 2017:3). Nitelikli çocuk edebiyatı yapıtlarının yanı sıra kütüphane personelinin
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çocuğa yaklaşımı da okuma kültürü edinmenin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Çocuk kütüphanelerinden yararlanması
beklenen hedef kitlenin özellikleri bu değerlendirmenin nedeni olarak ifade edilebilir:
• Bebekler ve küçük çocuklar
• Okul öncesi çocuklar
• 13 yaşına kadar olan okul çocukları
• Özel gereksinimi olan gruplar
• Ebeveynler ve diğer aile üyeleri
• Bakıcılar
• Çocuklar, kitap ve medya alanlarında çalışan diğer yetişkinler (IFLA, 2001:6)
Hedef kitlenin özellikleri, etkin, eğitimli ve adanmış çocuk kütüphanecilerine gereksinim duyar. Bu bağlamda kütüphanecilerden
sahip olması beklenen nitelikler şu şekilde maddelenebilir:
• Hevesli
• Güçlü iletişim, kişilerarası/takım çalışması ve sorun çözme becerilerine sahip
• İş birliği yeteneğine sahip
• Girişimci, esnek ve değişime açık
• Kullanıcı gereksinimleri analizi, plan, yönetim değerlendirmesi yapma ve programlama yeteneğine sahip
• Yeni beceriler öğrenme ve mesleki gelişme için heyecanlı (IFLA, 2001, s. 15)
Yukarıdaki maddelerin yanı sıra çocuk kütüphaneleri personelinin; çocuk psikolojisi ve gelişimi, okuma gelişimi kuramları ve
teşviki, sanatsal ve kültürel olanaklar, çocuk edebiyatı ve ilgili medya konularında da bilgi ve bilinç sahibi olmaları beklenmektedir.
2. Amaç
Türkiye’deki çocuk kütüphanelerine bakıldığında ilk çocuk kütüphanesi 1925 yılında Akhisar’da kurulmuştur. Bir diğeri de 1937
yılında, Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından İstanbul’da açılmıştır. Ankara’da kurulan ilk çocuk kütüphanesi Bahçelievler’de
yer alan Millî Kütüphane’nin bir şubesi olarak Adnan Ötüken tarafından tasarlanarak 23 Nisan 1952 tarihinde çocuklara
armağan edilmiştir. 1953’e gelindiğinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan bir yönetmelikle çocuk kütüphanelerinin
kurulup geliştirilmesi ele alınmıştır. Yıllar içinde yapılan bu çalışmaların ardından 1979 yılında 296 kütüphanesine ulaşılmıştır.
2000 yılı sonlarına gelindiğinde ise çocuk kütüphaneleri, halk kütüphanelerine devredilmiştir (Demircan, 2006: 179).
Neredeyse Cumhuriyet ile yaşı olan çocuk kütüphanelerinin işlevinin kütüphane personeli değişkeni ile ele alındığı bir çalışmaya
konu ile ilgili yapılan literatür taramasında rastlanmamıştır. İletişimin döngüsünün kütüphane ortamında nasıl gerçekleştiği
hizmet veren ve hizmet alan boyutunda okuma kültürü edinme sürecinde bir problem durumu oluşturmaktadır. Bu çalışmada
kütüphane çalışanların sahip olması gereken niteliklerin kütüphaneci-çocuk iletişiminde okuma kültürü üzerindeki etkisini
belirlemek amaçlanmıştır.
3. Yöntem
Çalışmada nitel araştırmanın sunduğu imkânlardan faydalanılmıştır. Verilerin toplanması sürecinde gözlem ve görüşmeden
yararlanılmıştır. Gözlem, belli eğitsel amaçları gerçekleştirmek için herhangi bir olay veya varlığı önceden hazırlanmış olan
bir plan çerçevesinde incelemektir (Büyüköztürk vd., 2018). Dolayısıyla kütüphane personelinin çocukla olan iletişiminin
nasıl olduğu noktasında gözlem işe koşulmuştur. Görüşmeye dayalı verilerin toplanmasında ise olgubilim tercih edilmiştir.
Nitel araştırmanın doğasına uygun olarak olgubilim, kesin ve genellenebilir sonuçlardan ziyade bireyin bir olgu hakkındaki
görüşlerini detaylı bir şekilde gözler önüne sermektedir. Kullanılan yöntem, bu özelliğiyle hem bilimsel literatüre hem de
uygulamaya önemli katkılar sağlayabilir (Yıldırım & Şimşek, 2008, s. 75). Bu çalışmada görüşme, kütüphane personeli-çocuk
iletişimine ilişkin gözlem formu sonucunda ulaşılan verilerin tutarlılığını tespite yönelik kullanılmıştır. Çünkü gözlemde insan
davranışlarının doğal ortamı içinde gözlenmesi, bu davranışların gerçekçi bir biçimde incelenmesi önkoşuldur.
3. 1. Çalışma Kümesi
Araştırmanın çalışma kümesini Ankara ilindeki 19 halk kütüphanesinin çocuk bölümü ile bağımsız olarak hizmet veren Ali
Dayı Çocuk Kütüphanesi’nden gönüllülük esasına dayalı olarak araştırmaya katılan 6 kütüphane personeli oluşturmaktadır.
Katılımcıların 4’ü kadın, 2’si erkektir. 3 katılımcı lise, diğer üç katılımcı ise üniversite mezunudur. Mesleki kıdem açısından
bakıldığında katılımcıların tecrübeleri 5 ilâ 36 yıl arasında değişmektedir. Çalışma kümesinde yer alanların üçü hizmet içi eğitime
katıldığını ifade etmektedir. Kitap okuma durumları sorgulandığında ise katılımcıların hepsi kitap okuduğunu belirtmekte ve
okuma sıklığı bakımından ayda 1 kitap okuyan 2, 2 kitap okuyan 1, 3 kitap okuyan 1, 5 kitap okuyan 2 kütüphane personeli
bulunmaktadır.
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3. 2. Verilerin Toplanması
Gözleme dayalı verilerin toplanmasında yapılandırılmış gözlemin imkânlarından faydalanılmıştır. Bunun için araştırmacılar
tarafından kütüphane personeli-çocuk iletişim döngüsünü ortaya koyabilecek ifadelerin yer aldığı bir gözlem formu
hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak gözlem formu için uzman görüşü alınmış ve uzman geribildirimleri sonucunda hedef kitlenin
özelliklerine uygun olmayan 4 madde formdan çıkarılarak 8 maddelik asıl gözlem formuna son şekli verilmiştir.
Araştırmanın görüşme boyutu dikkate alındığında kullanılan ikinci veri toplama tekniği yarı yapılandırılmış görüşme formudur.
Görüşme, araştırmacıya olgulara ilişkin yaşantıları ve anlamları ortaya çıkarmak için etkileşim, esneklik ve sondalar yoluyla
irdeleme imkânı sunmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2008, s. 74). Görüşmenin bu niteliği hazırlanan yarı yapılandırılmış
görüşme formuna yansıtılmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamındaki verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme
formu kullanılmıştır. Görüşme formlarında yer alan sorular araştırmacılar tarafından hazırlanmış; üç alan uzmanı tarafından
değerlendirilmiştir. Katılımcılar için hazırlanan görüşme formunda uzmanlar, araştırma amacına uygun olmadığını düşündükleri
üç soruyu formdan çıkarmışlardır. Çalışma grubu ile birebir gerçekleştirilen görüşmeler, üç (3) yarı yapılandırılmış soru
üzerinden gerçekleştirilmiştir. Ayrıca içerik ve araştırma amacına uygunluğu açısından değerlendirilen görüşme formu
için bir de ön uygulama yapılmıştır. Görüşme soruları öncelikle çalışma grubuna dâhil edilmeyen 2 kütüphane personeline
uygulanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda alan uzmanları ile görüşme formu tekrar gözden geçirilmiş ve forma son şekli
verilmiştir. Görüşme formunda bulunan sorular şu şekildedir:
•
Kütüphanede çalışan bir personelin sahip olması gereken nitelikler nelerdir? Bu konudaki görüşlerinizi paylaşabilir
misiniz?
•
Çocuklarla iletişim kurarken hangi unsurlara dikkat ediyorsunuz? Açıklayabilir misiniz?
•
Sizce bulunduğunuz birimi, diğerlerinden farklı kılan özellikler nelerdir? Bu konudaki görüşlerinizi paylaşabilir misiniz?
3. 3. Verilerin Analizi
Araştırmanın gözleme dayalı verileri SPSS 15 programında analiz edilmiş ve gözlem formunda yer alan her bir maddenin
frekans dağılımı alınmıştır. Olgubilim yöntemine uygun olarak elde edilen verilerin analizinde ise betimsel analiz kullanılmıştır.
Betimsel analizde görüşülen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer
verilir. Bu tür analizde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır (Yıldırım &
Şimşek, 2008). Analiz sürecinde bir alan uzmanı ve araştırmacılar birlikte çalışmıştır. Öncelikle görüşme kayıtları listelenmiş
ve araştırmacılar ile alan uzmanının kayıtları tutarlılık açısından karşılaştırılmıştır. Çalışmaya katılan 6 kütüphane personelinin
ismine ve cinsiyetine bakılmaksızın birden altıya kadar numara verilmiştir. Örnek konuşma cümlelerinin yanında bulunan
numaralar katılımcılara ait numaralardır (K1: Görüşleri alınan birinci personel gibi.).
4. Bulgular
Gözlem formu ile görüşme formundan ulaşılan veriler doğrultusunda çalışmada aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.
4. 1. Gözlem Formuna İlişkin Bulgular
Hazırlanan yapılandırılmış gözlem formu neticesinde katılımcıların iletişim becerilerine yönelik bulgular şu şekilde gösterilebilir.
Tablo 1: Gözlem Formuna İlişkin Bulgular
Durum
Çocuklara yardımcı olmaya heveslidir.
Çocukların soruları karşısında sabırlı davranır.
Çocukları yönlendirme becerisine sahiptir.
İletişim sırasında güler yüzlüdür.
Sorulan her soruya geribildirimde bulunur.
Hem çocuklarla hem çalışma arkadaşlarıyla iş birliği kurar.
Bir problemle karşılaştığında soğukkanlıdır.
Hedef kitlenin özelliklerine uygun şekilde iletişim dilini belirler.

Evet
%55
%43
%47
%68
%48
%34
%59
%78

Hayır
%45
%57
%53
%32
%52
%66
%41
%22

Tablo 1 incelendiğinde çalışma kümesinde yer alan kütüphane personeli, çocuğa görelik bağlamında iletişim dilini
belirleyebilmekte, hedef kitlenin özelliklerini dikkate alarak iletişim kurmaktadır (%78). Bu bağlamda katılımcıların hizmet
alanlara güler yüzle yaklaşma oranı %68’dir. Çocuklara yardım konusunda hevesli davranan (%55) çalışma kümesinin iş
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birliği konusunda yeterli düzeyde olmadığı ifade edilebilir (%34). Genel anlamda Tablo 1’e bakıldığında çalışma kümesinde
bulunan kütüphane personelinin çocuğa okuma kültürü edindirmede olumlu bir yaklaşım sergilediği söylenebilir.
4. 2. Görüşme Formuna İlişkin Bulgular
Çalışma kümesinde yer alan kütüphane personeli ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda ulaşılan bulgular şu şekilde
özetlenebilir.
“Kütüphanede çalışan bir personelin sahip olması gereken nitelikler nelerdir? Bu konudaki görüşlerinizi paylaşabilir misiniz?”
sorusuna yönelik katılımcılardan elde edilen bulgular şöyledir:
‘Yani öncelikle iyi bir gözlemci olmalı, çocuğun dilinden anlamalı, idare edebilmeli ve yönetici potansiyeline sahip olmalı.
Çocuklarla arası iyi olmalı, iletişimine dikkat etmeli. Kısacası anlayışlı, sabırlı ve hoşgörülü olmak gerekiyor. (K1)
Çocuklara karşı hassas, güler yüzlü ve en önemlisi okumayı seven biri olmalı. Mesela kitap almak için gelen çocuklara yardımcı
olmalı ve güler yüzle karşılamalı. Sizinle bir anımı paylaşmak isterim. Küçükken Erzurum’da kitap almak için kütüphaneye
gitmiştim. Orada asık yüzlü, suratsız iki kadın vardı. Ben o kadınlardan korkmuştum ve kitap alamamıştım. Bana hiç yardımcı
olmamışlardı, onu hatırlıyorum. Bu olay beni kütüphanelerden uzaklaştırmıştı. İşte bu yüzden ben elimden geldiğince yardımcı
olmaya çalışıyorum çocuklara. O gün kütüphaneden korkan küçük kız bugün kütüphane görevlisi oldu. (K2)
Öncelikle güler yüz. Diyeceksiniz ki hep mi mutlusunuz hiç mi mutsuz olduğunuz bir gün ya da üzüldüğünüz bir olay
yaşamıyorsunuz, elbette ki oluyor. Ama mümkün oldukça bu kapıdan giren her çocuğun kalbinde yer edinebilmek ve onlara
kitap sevgisi aşılayabilmek için her şeyi bir kenara bırakarak güler bir yüzle yaklaşıyorum çocuklara. Daha sonra, çocuğun
dünyasına inebilmek de çok önemli. Buna empati de diyebiliriz aslında. Sevecen olmaya ve emrivaki yapmamaya özen
gösteriyorum. (K3)
Öncelikle kütüphanedeki en önemli şey karşılamadır. Bu yüzden karşılamada iyi ve güler yüzlü davranmamız gerekir. Konuya ve
kütüphane koleksiyonuna hâkim olmamız gerekir. Bunun dışında bir kütüphane görevlisinin çok okuyor olması gerekir çünkü
okumazsanız yönlendiremezsiniz, yardımcı olamazsınız. Çalıştığı kurumun politikasını iyi biliyor olması ve mevzuata hâkim
olması da oldukça önemlidir. Çünkü bunlar kamuda çalışan her kişinin bilmesi gereken unsurlardır. Ama tüm bunların dışında
işini çok seviyor olması lazım ki yaptığı işi herkese sevdirsin. (K4)
Öncelikle kütüphanede uygulanan sisten hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Halk ile diyalogu düzgün olmalıdır. (K5)
Dürüst, güvenilir ve hoşgörülü olmalıdır. Çocuklarla ilgilenmelidir. En önemlisi de insan olmalıdır. (K6)
Araştırma kapsamındaki ikinci görüşme sorusu “Çocuklarla iletişim kurarken hangi unsurlara dikkat ediyorsunuz? Açıklayabilir
misiniz?” şeklindedir. Bu soruya yönelik bulgular aşağıda verilmiştir:
‘Yani ilk öncelikle sabır diyebilirim. Çocuklara ilgiyle yaklaşmaya çalışıyorum hiçbir çocuğa kötü davranmıyorum. Birde bu
çevredeki tek kütüphane burası olduğu için hiçbir çocuğu kaybetmemeye özen gösteriyorum. Tatlı dilli olmaya çalışıyorum.
(K1)
Çocukların ilgisini çekmek için çeşitli oyuncaklar kullanıyoruz. Hatta sırf dikkat çekmesi için raflara çizgi film kahramanlarıyla
süsledik. Çocuklarla yaşlarına ve düzeylerine göre iletişim kuruyorum ve bu kapsamda yardımcı olmaya çalışıyorum. Çocuklara
kütüphaneyi sevdirmeye çalışıyorum bunun için hiçbirini kırmıyorum, hepsine sevgiyle yaklaşıyorum. Tatlı dilli ve anlayışlı
olmaya dikkat ediyorum. Velilerde çocuklarla olan iletişimimden memnun olduklarını dile getiriyorlar. (K2)
Çocuktur, nasıl olsa anlamaz demiyorum. Bir nevi onları yetişkin gibi görüyorum. Saygı ve sevgi çerçevesi içinde iletişim
kuruyorum. Sordukları sorulara sabırla cevap veriyorum, onları dinliyorum. Zorlandıkları anlarda onlara yol gösteriyorum.
Buna yardımseverlik de diyebiliriz tabii. (K3)
Çocuklar en zayıf noktalarımız bizim. Öncelikle kişisel haklarına küçükte olsalar dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklar buraya
geldiği zaman iletişim kurmak istemiyorlarsa zorlamıyoruz. Asla kendi istekleri dışında dokunmuyoruz. Kişisel hak ve
güvenliklerine özen gösteriyoruz. (K4)
Güler yüzlü olmaya, onlarla yakın diyaloglar kurmaya ve sempatik görünmeye çalışırım. Onların yaşlarına hitap edecek kitapları
önerir ve kitap okudukları için onları tebrik ve teşvik edecek sözler söylerim. (K5)
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Çocukların seviyesine inmek gerekir. Çocukların kitap okuma alışkanlıkları çok önemlidir. Onları sıkmadan okuma alışkanlığı
kazandırılmalıdır. (K6)
“Sizce bulunduğunuz birimi, diğerlerinden farklı kılan özellikler nelerdir? Bu konudaki görüşlerinizi paylaşabilir misiniz?”
katılımcılara yöneltilen son sorudur. Ulaşılan bulgular şu şekilde belirtilebilir:
Bu görevi kutsal olarak kabul ediyorum kendimce. Diğer birimlere göre bir zorluğu olduğunu düşünmüyorum, aksine daha
huzur verici ve hayat dolu olduğunu düşünüyorum işimi seviyorum açıkçası. Genelde çocuklarla ilgilendiğimiz için ayrı bir özen
ve ilgi istiyor. Tek farkı ilgilendiğimiz kitle diyebiliriz. (K1)
Gün boyu çocuklarla muhatap olduğum için günlük yaşamdaki sinirli ve üzücü olayları işimize yansıtmamız gerekiyor. Onlara karşı
daha hassas ve anlayışlı olmalıyız. Gelen çocukları buradan mutlu göndermeye çalışıyorum. Onlara özel bir ilgi gösteriyorum.
Okumayı ne kadar çocuğa sevdirirsek benim için o denli kâr. Pek bir fark göremiyorum aslında sadece bizim hitap ettiğimiz
kitle daha küçük o kadar. Okuyucu kitlemizden de çok memnunuz gün geçtikçe artıyor. Birde kitap ödünç verdiğimiz kitapları
15 gün sonra sağlam bir şekilde teslim alarak sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. (K2)
Bizim mesleğimiz biraz yanlış algılanabiliyor. Kütüphane çalışanı deyince akla hep asık suratlı, insanlara ters cevap veren
ya da tüm işi kitap okumak olan bir kişi geliyor. Ama tam aksine şu kapıdan giren her çocuğun isteğini yerine getirebilmek,
onları buradan mutlu yollayabilmek adına güler yüzlü ve sıcakkanlı davranıyorum. Diğer birimlerle farklılıklara gelince burası
Türkiye’deki tek çocuk kütüphanesi. Fark etmişsinizdir dekorlar oyuncak figürlerinden seçilmiş. Çocuk buraya geldiğinde
kendinden bir şeyler bulsun kitaplara ısınsın diyerek oyun merkezli bir kütüphane yarattık. Şunu da söyleyebilirim, çoğu insan
işe giderken kasılır, sıkılır vs. ama ben her gün buraya gelirken mutluluk duyuyorum. Bence bu diğerlerinden bizi ayıran en
büyük fark. (K3)
Tabii, var. Çünkü en önemli insana yani geleceğin büyüğüne çocuklara hizmet ediyoruz bu birimde. Bizde ağaç yaşken eğilir
diye bir söz var. Bu sözü biz kendimize hedef ve ilke edinerek çocuklara kitap okumayı, kütüphaneyi sevdirmeyi ve gelecekte
bu çocukların topluma uygun ve düzgün bireyler olmasını sağlayan çalışmalar yaptık. Dolayısıyla bizim için çocuklar hep
önceliklidir yetişkinlerden. Bunun dışında çocuk edebiyatı biz de yeni yeni önemsenmekte ve gelişmekte. Daha önce çalakalem
kitaplar yazılırdı. Kitaplarda kullanılan kelimeler çocuğun duygusal hayatını etkiler mi bilmiyorduk. Fakat son yıllarda çocuk
yayıncılığı inanılmaz değişti. Bu yüzden artık pedagoglarla, rehberlik hocalarıyla, yayıncı ve yazarlarla hep beraber bir araya
gelip kitaplar üretmeye başladılar. Bizde çocukları çok önemsediğimiz için bu yayınları seçerken özellikle bunlara dikkat
ediyoruz. Çünkü kitaptaki yanlış bir şey çocuğu çok mutluda çok mutsuz da edebiliyor. Ebeveynler çocuklarına kitap seçerken
bu yüzden artık çok dikkatli davranıyorlar. Bize danışıp fikrimizi alıyorlar. Bizim nasıl fikir verdiğimize gelirsek, bunun çerçevesi
genellikle şudur; yazarları takip ederiz. Bunda da üniversite hocalarının çok yardımı olur. Yayıncıları takip ederiz. Bir de
üniversitelerin açıkladığı çocuk edebiyatıyla ilgili kitap listelerini oluyor, onları takip ediyoruz. Hassasiyetimiz bu yönde. (K4)
Öncelikle çalışanlar olarak biz burada bir aile gibiyiz. Bu da okuyucularımıza etki ediyor. (K5)
Önce insanda meslek sevgisi olmalıdır. Yönettiğiniz insanlar seviyeli olmalıdır. Okuyucuyu anlayıp yardımcı olmalıdır.’ (K6)
Görüşme sonucu elde edilen bulgular incelendiğinde kütüphane personelinin sahip olması gereken birinci nitelik güler yüz
ve hoşgörüdür. Katılımcıların bu görüşleri, çocukların okuma kültürü edinme süreçleri açısından önemli bir yaklaşım olarak
yorumlanmıştır.
5. Sonuç
Kütüphane personeli-çocuk bağlamındaki iletişimin çocuğa okuma kültürü edindirmedeki yerini tespit etmeye çalışan bu
araştırma sonucunda çalışma kümesinde yer alan katılımcıların iletişim biçiminin çocuğa göre olduğu, hoş görülü bir yaklaşım
benimsedikleri, güler yüzlü oldukları ortaya konmuştur. Bu durum, çocukla kitap arasında bağ kurmakta olumlu bir yaklaşım
olarak değerlendirilmiştir. Bilindiği gibi okuyan bir toplum olmak ve okuma kültürü edinmiş bir nesil yetiştirebilmek için en
etkili yöntem, çocuk-kitap etkileşimini erken yaşlardan itibaren kazandırmak gerekmektedir.
Konuyla ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarına bakıldığında kütüphane ile olan bağın yeteri kadar sağlanamadığı
vurgulanmaktadır. Okumanın özendirilmesi ya da çocukların okumaya yönlendirilmesi için çeşitli kurumların iş birliği içinde
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çalışmalar yürütmesi anlamlıdır. Bu kurumların başında çocuk kütüphaneleri gelmektedir. Bu anlamda özellikle de kitap
çeşitliliği ve kitabı daha kolay yoldan elde etme olanağı sunması nedeniyle ailenin ve çocuğun kütüphaneyi kullanması beklenir.
Oysa ailelerin yalnızca %12’sinin çocuklarını kütüphaneye, kitap evlerine ya da kitap fuarlarına götürdükleri; yarısından
fazlasının ise bu tür etkinlikleri hiç gerçekleştirmedikleri belirlenmiştir (Körkuyu, 2014:56). Öğretmenlerin kütüphane
hiç kullanmadığını ve öğretmenlerin bu durumu “gereksinim duyulmaması, zaman azlığı ve kütüphanelerin uzak olması”
gibi nedenlere bağladığını belirlemiştir. Balcı, Uyar ve Büyükikiz de (2012), öğrencilerin çoğunun halk kütüphanesi üyesi
olmadığı, yaklaşık üçte ikilik bir oranla da halk kütüphanelerini hiç kullanmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Oysa okuma
kültürüne katkı sağlayan bu kurumlardan faydalanılması okuma alışkanlığının ilk basamağı olarak görülebilir. Bu konuda aile,
öğretmen, kütüphane personeli iş birliğine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Veryeri (2013), okuma kültürünün oluşmasında
kütüphanelerin önemli bir yere sahip olduğun belirtirken halk kütüphanelerinde okulöncesi çocuklara uygun salonlara yer
verilmesiyle çocuklardan başlanarak okuma kültürünün toplumun farklı alanlarında görünürlük kazanabileceğine dikkat çeker.
Elbette bu süreçte çocukla iletişime açık kütüphane personelinin okumanın öncelikle alışkanlığa dönüşmesinde daha sonra
bir kültür hâlini almasındaki rolü, bu çalışma ile ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda okuma becerisi bağlamında
çocuk kütüphanelerinde görev alan personelin tutum ve davranışlarının farklı bakış açılarıyla ele alındığı çalışmalara ihtiyaç
duyulduğu söylenebilir.
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Öz
Erken çocukluk dönemi kişiliğin oluştuğu, davranışların şekillendiği, alışkanlıkların kazanıldığı, öğrenmenin en belirgin ve kalıcı
bir şekilde oluşmaya başladığı kritik bir dönemdir. Eğitim alanında yapılan çalışmalar, gelişimsel faktörler dışında çevrenin ve
çocukların yaşadığı deneyimlerin de öğrenme üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Çocuğa sunulan zengin uyarıcı çevre
onun hayal gücünü ve merak duygusunu geliştirmesinde önemli rol oynamakta ve özellikle dilin öğrenilmeye başlanmasıyla
birlikte çocuğun hayal dünyası da farklı anlamlar kazanmaktadır. Hayali oyunlar, kitaplardaki hayali kahramanlar ve farklı
kavramlar çocuğun dünyasını zenginleştirmekte, kitap sevgisi ve kütüphane kullanma becerileri erken çocukluk döneminde
kazanılmaya başlandığında yaşam boyu kazançlar sağlanmaktadır. Bu dönemde çocuklara kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı
kazandırmak kadar, kütüphane kavramı ile tanışmalarını sağlamak, kütüphanelerden nasıl yararlanacaklarına dair farkındalık
yaratmak ve bu kavramı bir deneyim olmaktan çıkarıp yaşantılarına katmak son derece önemlidir. Bu noktada çocukların
“kütüphane” kavramından, kendilerine uygun yollarla haberdar edilmeleri, kütüphane konulu oyunlar, etkinlikler, geziler ve
en önemlisi kitaplar aracılığıyla farkındalık kazanmaları sağlanmalıdır. Kitapların ve içeriklerinde yer alan kavramların çocuklar
üzerinde ne denli iz bırakabileceği ve güçlü etkiler yaratabileceği düşünüldüğünde, sözü edilen kavramlara yer veriliş miktarının
ve biçiminin incelenmesinin alana önemli sonuçlar kazandıracağı düşünülmektedir.
Bu araştırmada Türkiye’de 2008-2018 yılları arasında farklı yayınevleri tarafından yayınlanmış/yayınlanmakta olan ve içeriğinde
“kütüphane” kavramına yer verilen okul öncesine yönelik toplam 19 (17 çeviri, 2 yerli) resimli öykü kitabı incelenmiştir.
Çalışmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik olarak yazılan resimli öykü kitaplarının metin kısımlarında “kütüphane”
kavramının ele alınış biçimini analiz etmektir. Bu çalışma sayesinde Türkiye’de son on yıldan beri yayınlanan/yayınlanmakta
olan resimli çocuk kitaplarında “kütüphane” kavramının nasıl işlendiğini incelemek, kütüphane kavramının çocuk okura hangi
iletilerle sunulduğunu tespit ederken destekleyecek başka bileşenleri de önermek, bu sayede hem kütüphanecilere, çocuk
edebiyatı uzmanlarına ve akademisyenlere, hem de çocuk edebiyatı yazarlarına bir fikir verebilmek hedeflenmektedir.
Çalışmada veri toplama aracı olarak doküman incelemesi kullanılmış, incelenen dökümanlar betimsel analiz yöntemiyle
açıklanmış ve yorumlanmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında çalışmaya veri oluşturacak olan resimli öykü kitapları belirlenmiştir.
Bunun ardından oluşan listenin okul öncesi döneme uygun olup olmadığı dört alan uzmanı tarafından incelenmiştir. Analiz
edilecek kitapların netleştirilmesinin ardından, kitaplardaki kütüphane kavramının ve kütüphaneye dair özelliklerin geçtiği
tüm cümleler belirlenmiştir. Bu cümlelerin içerikleri bakımından incelenmesi, hangi ortak başlıklar kapsamında yer aldıklarının
bulunması sağlanmıştır. Ortak başlıkların (Kütüphanelerin Fiziksel Özelliklerine Dair İletiler, Kütüphanelere Yönelik Duygulara
Dair İletiler, Kütüphanelerin Aile Üyeleriyle Paylaşılmasına Dair İletiler, Kütüphane Kurallarına Dair İletiler, Kütüphanelerde
Yapılan Etkinliklere Dair İletiler, Kütüphanede Çalışan Kişilere Dair İletiler), içinde kütüphane kavramına yer verilen cümleleri
altı grup altında topladığı görülmüştür. Ortak başlıklar ve kapsamındaki cümlelerin bulunduğu listeler araştırmacının da
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içinde bulunduğu dört uzman tarafından incelenmiş ve cümlelerin hangi başlıklar altında yer almasının daha uygun olacağı
konusunda işaretleme yapılmıştır. İçinde “kütüphane” kavramına ve kütüphaneye dair özelliklere yer veren toplam 241 cümle
bulunmuştur. Bu cümleler kodlarına göre sınıflandığında, resimli çocuk kitaplarında kütüphane kavramına yer verilirken en çok
‘kütüphanelerin fiziksel özelliklerinden’ söz edildiği, ikinci sırada ‘kütüphanede çalışan kişilerin’, üçüncü sırada ‘kütüphanelerde
yapılan etkinliklerin’, dördüncü sırada ‘kütüphaneye hissedilen duyguların’, beşinci sırada ‘kütüphane kurallarının’ ve son
sırada ise ‘kütüphanelere aile katılımının’ geldiği görülmüştür. Sonuçlar, “kütüphane” kavramına yer veren kitapların artması,
daha farklı açılardan ele alınmasına gereksinim duyulması ve çocuk edebiyatı yazarlarının bu konuda eserler üretmelerine
duyulan ihtiyacın önemi yönünde yoğunlaşılarak tartışılmıştır.
Abstract
Early childhood is a critical period when the personality is formed, behaviors are shaped, habits are acquired, and learning
begins in the most apparent and permanent way. Studies conducted in the field of education show that the environment and
experiences of children are also influential on learning besides the developmental factors. The rich stimulating environment
offered to the child plays an important role in improving child’s imagination and sense of wonder, and the child’s imaginary
world gains different meanings, especially as he starts to learn the language. Imaginary games and imaginary heroes and
concepts in the books enrich the world of the child, and lifelong gains are achieved when the love for books and library use
skills are acquired in early childhood. In this period, it is very important to get children to meet the concept of library, raise
their awareness about how to benefit from libraries, and make this concept a part of their lives rather than an experience
as much as getting them like the books and acquire the reading habit. In this context, children should be informed about
the concept of “library” through proper methods and be made aware of this concept by means of library themed games,
events, trips and most importantly books. It is believed that reviewing the level and the way the mentioned concepts are
covered will make important contributions to the literature considering how the books and the concepts featured in them
can leave marks and make powerful effects on children.
This study reviews a total of 19 (17 translated, 2 local) illustrated pre-school story books that were published or being
published by different publishing houses between 2008 and 2018 in Turkey and covers the concept of “library” in their
contents. The purpose of the study is to analyze the way in which the concept of “library” is covered in the text parts
of illustrated story books for pre-school children. With this study, it is aimed to review how the concept of “library” is
covered in illustrated children’s books that are published in Turkey in the last 10 years, find out which messages are used
to convey the concept of library to child readers, recommend other components to support such messages, and thus
provide an idea for librarians, children’s literature experts, academics as well as children’s literature writers.
In the study, document review was used as the data collection tool and the documents reviewed were described and
interpreted using the descriptive analysis method. In the first stage of the study, illustrated story books that will provide
data for the study were determined. Afterwards, the list created was reviewed by four field experts to find out whether
it is appropriate for pre-school period. After the books to be analyzed were clarified, all sentences in which the concept
of library and features about the library are used were determined. These sentences were reviewed in terms of their
contents and the common topics used to cover such sentences were found. It was observed that common topics group
the sentences where the concept of library is covered under six groups (Messages on Physical Characteristics of Libraries,
Messages on Emotions about Libraries, Messages on Sharing of Libraries with Family Members, Messages on Library Rules,
Messages on Activities Performed in Libraries, and Messages about Workers of Libraries). The common topics and the
sentences in where they are covered were reviewed by four experts, including the researcher, and sentences were marked
based on their grouping into appropriate topics. A total of 241 sentences containing the concept of “library” and features
of library were found. When these sentences are classified by their codes, it was observed that “physical characteristics
of libraries” are covered most when the concept of library is used in the illustrated children’s books, followed secondly
by “workers of libraries”, thirdly by “activities performed in libraries “, fourthly by “ emotions about libraries”, fifthly by
“library rules”, and lastly by “family involvement in libraries”. The results are discussed in terms of the need to increase
the number of books that cover the concept of “library”, to address this concept from different perspectives, and produce
works on this subject by children’s literature writers.
Anahtar Sözcükler: Okul öncesi dönem; Kütüphane; Resimli öykü kitabı
Keywords: Pre-school period; Library; Illustrated story book
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1.Giriş
Erken çocukluk dönemi, bireyin tüm gelişim alanları açısından şekillendiği ve ileriki yaşantılarına temel oluşturacak gelişimsel
değişimlerin yaşandığı önemli bir dönemdir. Bu dönemde hem çocukların kişiliklerinin temeli atılmakta ve davranışlar, alışkanlıklar
belirlenmekte; hem de bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve motor gelişim alanları açısından hızlı gelişmeler yaşanmaktadır.
Erken çocukluk dönemi doğum öncesi dönemden başlayarak ele alınmakta ve bu dönemdeki çocuklar büyüme ve gelişme
hızları, çevresel faktörleri, genetik özellikleri, maruz kaldıkları uyarıcılar bakımından incelenmektedir. Dünya ülkeleri ile birlikte
Türkiye’de de çocukların gelişimleri yakından takip edilmekte, erken müdahale yöntemleri, yeni yaklaşımlar, araştırma, proje
ve iyi uygulamalarla desteklenip geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Çocukluk döneminin bakım, beslenme, sevgi, ilgi ve güven dışında kalan en temel ihtiyaçları hareket ve oyun yoluyla öğrenmedir.
Çocukların sağlıklı gelişim için beş duyuya da hitap eden çok yönlü öğrenme ortamlarına ihtiyaç vardır. Bu nedenle, çocuğa
yönelik tüm mekânlarda çocuklara araştırma, keşfetme, deneyimleme, tartışma, oyun oynama, sosyalleşme, hayal güçlerini
ve düşünme kabiliyetlerini geliştirme, yeniliklerle karşılaşma olanakları sağlanmasının önemi büyüktür (Güller & Bilbay, 2016)
Çocuk için ilk öğrenmeler aile ortamında gerçekleşmekte, bunu okul öncesi eğitim kurumları ve diğer eğitim ortamları takip
etmektedir.
Okul öncesi eğitim kurumlarında günlük program uygulamaları içerisinde yer verilen etkinliklerin önemli bir bölümünü
dil etkinlikleri oluşturmaktadır. Bu etkinlikler çocukların yeni sözcükler öğrenerek sözcük dağarcıklarını geliştirmelerine,
sözcükleri doğru ve yerinde kullanabilmelerine, dil aracılığıyla düşüncelerini ifade edebilmelerine ve kitap sevgisi ve kitap
okuma alışkanlığı kazanabilmelerine yardımcı olmaktadır (Akt. Gönen ve ark., 2010). Çocukların bu ilk dönemlerde konuşma
konusunda desteklenmesi, araç-gereçlerle düzenlenmiş uygun ortamlar yaratılması, uyarıcılar sunulması ve etkinlikler
düzenlenmesi dil gelişimini destekleyerek dil gelişim kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktadır (MEGEP,
2007)
Dil gelişimi becerilerinin geliştirilmesi için uygun ortamlardan biri Çocuk Kütüphaneleridir. Kütüphanelerde verilecek hizmetler
yaşam boyu sürecek bir okuma sevgisi ve bu isteği içinde taşıyan bir toplum yaratmak için oldukça önem taşımaktadır (Yılmaz,
2008). Bu hizmetler doğrultusunda çocuk kütüphaneleri artık sakin, ağırbaşlı, hatta eski neslin “sıkıcı” diye tanımladığı
yerler olmaktan çıkarılarak etkili kütüphane programları/etkinlikleri/ortamların kullanılmasıyla okul öncesi dönemdeki çocuklar
tarafından coşkuyla karşılanan ve aktif öğrenme olanakları sağlayan yerlerden biri haline getirilmeye çalışılmaktadır (Gönen,
Temiz & Akbaş, 2015)
IFLA (International Federation of Library Associations, 2011)’nın yayınlamış olduğu “Çocuklara Yönelik Kütüphane Hizmetleri
Rehberi” nde de kütüphane hizmetlerinin amaç, bütçe, materyal, seçim kriteri, yer, hizmetler, sosyal çevre ile işbirliği,
halkla ilişkiler, insan kaynakları, yönetim ve değerlendirme gibi bileşenlerinden söz edilmekte, çocukları yaşam boyu
öğrenme becerileri, okuryazarlık becerileri, sosyal becerileri ve uyum becerileri bakımından geliştirmeye yönelik hedefler
aktarılmaktadır (Yılmaz & Ekici, 2011). Bu noktadan yola çıkan yeni nesil kütüphane programları/etkinlikleri; okuma-yazma
deneyimlerine vurgu yapmakta, kitaplarla ilgili sorumluluk kazandırmayı amaçlamakta, çocukların kitaplara ilişkin zengin
kaynaklarla tanışmasına ve en önemlisi olumlu bir kütüphane algısı yaratmaya çalışmaktadır (Schwindt & Tegeler, 2010).
Çocuklar kütüphane kavramı ile içinde bulundukları olanaklar doğrultusunda farklı yaşlarda, durumlarda, nedenlerle
karşılaşmaktadır ve kütüphaneye dair algılarının niteliği, kütüphane kavramına nasıl maruz kaldıklarına ve kütüphanenin onlara
nasıl aktarıldığı noktasına bağlı olarak değişmektedir. Çocuklar kütüphane kavramına dair algılamalarını, diğer kavramları
kazanırken yaşadığı süreçlerden geçerek oluşturmakta, kütüphanenin tanımı, fiziksel özellikleri, kuralları, hoşa giden/gitmeyen
yönleri, hayatı kolaylaştıran yönleri üzerinde düşünüp, konuşmakta, deneyim yaşamakta ya da deneyimleri aktaran durumları
izlemektedir. Kütüphane kavramı ile ilk karşılaşma aile ortamında olabileceği gibi, okulda/ herhangi bir eğitim kurumunda, bir
kitle iletişim aracı ya da kitaplar aracılığıyla da gerçekleşebilmektedir. Ancak kütüphaneler, çocukların yaşamında doğdukları
andan itibaren bulunması gerekirken çoğunlukla ilkokul yıllarında, ailelerin götürmesi ve tanıtması ile, okul öncesi kurumların
müfredat içerikleri ile ya da çocuk kitaplarında bir kavram olarak yer almalarıyla birlikte yaşamlarına girmektedir.
Son yıllarda çocuk edebiyatına olan ilginin artması, bu alandaki eserlerin ve içeriklerindeki temaların çoğalmasına ve
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beraberinde kitaplara/kitap etkinliklerine/kitapların bulunduğu ortamlara olan talebin de yükselmesine neden olmuştur. Çocuk
kitaplarındaki farklı temaların çocuk gelişimine ve çocuğun kişiliğine olan etkisi yadsınamaz. Dolayısıyla çocukların belli başlı
kavramlara olan ilgisi ve olumlu algılarının sağlanması küçük yaşlardan itibaren mümkün olmaktadır. Kütüphane kavramının
çocuklara kazandırılması ve yaşantısı boyunca olumlu tutumlar geliştireceği şekilde şemalandırması ise özellikle okul öncesi
dönemde aile üyelerinin/okul öncesi kurumların tanıştırması, model olması ve kitaplarda karşılaştıkları bir motif olarak
karşı karşıya kalmaları ile mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla ana konusu kütüphane olan, kütüphane kavramına değinen,
kütüphanelerin farklı özelliklerinden söz ederek çocuklarda ilgi, merak, farkındalık ve olumlu algı yaratan kitapların çocukların
yaşamına eklenmesi, bunun bir kazanım olarak görülmesi ve çocuk edebiyat yazarları tarafından da işlenmesi önemlidir.
Konuyla ilgili literatür incelendiğinde çocukların kitaplara dair algıları, okuma sevgisi üzerine duygu ve düşünceleri hakkında çok
sayıda çalışma bulunduğu görülmektedir. Ancak kitap sevgisi ve okuma kültürü açısından çok önemli bir bileşen olan kütüphane
kavramına dair algılar konusunda çok fazla çalışmaya rastlanmamaktadır. Şen (2011) tarafından yapılan bir çalışmada kitap
ve kütüphane kavramlarını konu alan çocuk kitapları incelenmiştir. Ancak çalışma, tanıtım ve değerlendirme amaçlı olarak
yapıldığından herhangi bir analiz ya da sonuç içermemekte, sadece kitapların künye bilgilerini, özetlerini aktarmaktadır. Ancak
kütüphane içerikli çocuk kitaplarının derlenmesi ve incelenmesi açısından bir ilk çalışma olarak değerlendirilebilir.
Akkaya (2016) tarafından yapılan çalışmada ise Binbir Gece Masalları’nın 3263 sayfalık son baskısı esas alınarak kitap,
kütüphane ve kitap okuma motifleri üzerinden masalların toplumun kültürel mirasının birikitirlmesi ve gelecek kuşaklara
aktaılması sürecindeki yeri ile kitabın kitap okumanın toplum hayatındaki rolü konularına dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Bu
kapsamda Binbir Gece Masallarında kütüphane motifinin kullanılma yoğunluğu ve bu motiflere yüklenen anlamlar ortaya
konmak isteniştir. Betimleme yöntemiyle yapılan çalışmada, kitabın ilk gecesinden başlayarak tüm masallar incelenmiş ve
kütüphane motiflerinin kullanıldığı geceler ve kullanılış biçimleri listelenmiştir. Çalışmanın sonucunda toplamda 52 gece ile
kitap, okuma, yazma ve kütüphane motiflerinin Binbir Gece masallarında en sık kullanılan ve anlam yüklenen kavramlar
olduğu görülmüştür. Bu 52 masalın 11 tanesi ise doğrudan kütüphane kavramından söz edilmektedir. Bu sayede Binbir Gece
Masalları gibi çok eski bir eserde dahi kitaplık/kütüphane motifine yer verilmekte olduğu, kütüphane sevgisinin ‘mükemmel’
insanda bulunması gereken bir özellik olduğu vurgulanabilmiştir.
Varolan diğer çalışmalar çocuk kitaplarındaki kütüphane kavramını değil ama çocukların kütüphane algılarını incelemiştir.
Bu çalışmaların da sayılı olduğu ve daha çok ilköğretim kademesindeki çocuklardan başlayan yaş gruplarının dolaylı olarak
incelendiği görülmektedir.
Aşıcı & Özaslan (2002)’ın ilkokul 1. kademedeki çocukların okul kütüphanelerini kullanma alışkanlığını inceledikleri
çalışmalarından yola çıkarak, çocukların kütüphane algılarına dair fikir edinmek de mümkün olabilmektedir. Çalışmanın bulguları
çocukların kütüphaneleri gün içinde uğramayı düşünmedikleri/uğramadıkları, varlığını öğretmenleri sayesinde fark ettikleri ve
nasıl yararlanacaklarını bilmedikleri yerler olarak tanımladıklarını göstermektedir.
Ebeveynlerin çocuklarını kütüphaneye, kitapçıya götürme ve kitap alma sıklıklarının çocuklarının dil gelişim becerilerine olan
etkinliklerinin incelendiği bir araştırmada ise çocukların kütüphaneye götürülmesinin onların dil gelişim düzeylerinde anlamlı
bir ilişkisinin olmadığını gösteren şaşırtıcı bir sonuç elde edilmiştir. Bu bulgular çocukların kendilerine göre hazırlanmış
kütüphanelere götürülmemiş olması, çocukların kütüphanelere dair bir temel bilgilenme ya da olumlu bir algı geliştirememiş
olması ışığında tartışılmıştır (Erdoğan, 2016).
Özden (2017) tarafından yapılan bir çalışmada ortaokul öğrencilerinin kitap ve kütüphane kavramına ait metaforik algılamaları
üzerinde çalışılmıştır. Katılımcıların kütüphane kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforların kategorilere göre dağılımında
kütüphanenin bilgi kaynağı olmasına ilişkin metaforların birinci sırada olduğu ve bunu dinlendirici ve eğlendirici olması, değerli
ve yaşamsal olması gibi başlıkların izlediği görülmüştür.
Görüldüğü gibi çocuk kitaplarının, kapsamında bulunan kütüphane kavramı bakımından incelendiği ya da analiz edildiği detaylı
bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle de çocuk kitaplarında bu kavrama yeterince yer verilip verilmediğine ya da nasıl yer
verildiğine dair bir bilgi edinilememekte, bunun devamında da çocukların algılarını ne derece etkileyeceğine dair bir öngörüde
bulunulamamkta ya da çalışma yapılamamaktadır. Bir insanın fiziksel ve bilişsel gelişimine bakıldığında, hem algılama hem de
405

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri

öğrenme ve analitik düşünebilme becerisinin 3-6 yaş arası dönemde gerçekleştiği görülmektedir. Dolayısıyla, eğer ülkemiz
için kitap okuma ve kütüphane kullanma alışkanlığı bir mesele ise, bu meselenin halledilebileceği dönem, okul öncesidir
(Kakırman Yıldız, 2015). Bu konuda çalışırken çocukların kütüphane kavramı ile ilgili neler bildikleri araştırılmalı, sonrasında
çocukların bu kavramı içselleştirebilmeleri için nasıl işlenmesi gerektiği üzerinde çalışılmalıdır. Bu işlem süreci ise daha
önce de değinildiği gibi, bu dönemin getirisi oyun, etkinlikler, uyaranlar ve en etkili yöntemlerden biri olarak da kitaplarla
sağlanabilecektir. Bu bakımdan okul öncesi dönemdeki çocukların okuması için yazılan ve yayınlanan resimli öykü kitapları,
“kütüphane” kavramının çocuklara aktarılması konumunda önemli bir araçtır. Çocukların,
-Kütüphanenin tanımı ve işlevi,
-Fiziksel özellikleri,
-Kendisine (gelişimine) katkıları, yararları ve hayatı kolaylaştıran yanları,
-Aileleri ile birlikte yararlanıp yararlanamayacağı,
-Kuralları,
-Eğlenceli ya da sıkıcı yönleri bakımından kütüphaneler hakkında bilgi edinmeleri “çocuğa göre kurgulanabilir, eğlenceli ve
aktarılabilir olma” gibi açılardan kitapları önemli bir noktaya koymaktadır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi bu duruma dair
yapılan çalışmaların çoğu yetişkin dünyasına ait kalmakta ve akademik paylaşım olmaktan öteye gidemeyip uygulamaya
dökülememektedir. Kısacası kütüphane kavramının kitaplar aracılığıyla çocuğa kazandırılması için yapılan öneriler çocuğa göre
işlenememekte, konu sadece tespit noktasında kalmaktadır.
Bu doğrultuda çalışmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik olarak yazılan resimli öykü kitaplarının metin
kısımlarında “kütüphane” kavramının ele alınış biçimini analiz etmektir. Bu çalışma sayesinde Türkiye’de son on yıldan beri
yayınlanan/yayınlanmakta olan resimli çocuk kitaplarında “kütüphane” kavramının nasıl işlendiğini incelemek, kütüphane
kavramının çocuk okura hangi iletilerle sunulduğunu tespit ederken destekleyecek başka bileşenleri de önermek, bu sayede
hem kütüphanecilere, çocuk edebiyatı uzmanlarına ve akademisyenlere, hem de çocuk edebiyatı yazarlarına bir fikir verebilmek
hedeflenmektedir.
2.Yöntem
2.1 Araştırma Deseni
Çalışma doküman analizi deseniyle yapılmıştır. Yıldırım & Şimşek (2011)’e göre doküman incelemesi belli başlı beş aşamada
yapılabilmektedir. Bunlar; (1) dokümanlara ulaşma, (2) orijinalliğin kontrol edilmesi, (3) dokümanların anlaşılması, (4) verinin
analiz edilmesi ve (5) verinin kullanılmasıdır. Böylece araştırılmak istenen olguları içeren yazılı materyallerin detaylı olarak
incelenmesi mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada da okul öncesine yönelik resimli öykü kitaplarında “kütüphane” kavramının
nasıl ele alındığı ve çocuk okura hangi iletilerin verildiği incelenirken doküman analizi deseninin kullanılması uygun bulunmuştur.
2.2 İncelenen Kitaplar
Çalışmaya veri oluşturan resimli öykü kitaplarının belirlenmesi sırasında öncelikle internet üzerinden kitap satışı yapan üç
farklı web sitesi (D&R & Kitap Yurdu & Babil, 2018) gözden geçirilmiş ve başlığında “kütüphane” kelimesi ge.çen okul öncesine
yönelik resimli öykü kitapları bu sitelerin arama motorları aracılığıyla tespit edilip listelenmiştir. Ardından iki ayrı üniversitenin
kütüphanesinde görev yapmakta olan iki kütüphanecinin yardımıyla, başlığında ve kapsamında “kütüphane” kelimesi geçen
çocuk kitapları belirlenmiş ve bunlar arasından okul öncesi döneme yönelik olanlar seçilerek listeye eklenmiştir. Oluşan
listedeki kitapların okul öncesi döneme uygun olup olmadıkları, çocuk edebiyatı ile ilgilenen üç çocuk gelişimcisi ve bir psikolog
tarafından incelenmiştir.
Gereken onayın alınmasının ardından tam listedeki kitap sayısı 19 (17 çeviri, 2 yerli) olarak belirlenmiştir. Çalışma için seçilen
kitapların künye bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.
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2.3.Verilerin Toplanması:
Çalışmanın verileri beş aşamada toplanmıştır:
-İncelenecek olan resimli öykü kitapları baştan sona dikkatle okunmuş, özetlenmiş ve künyeleri çıkarılmıştır.
-Kitapta “kütüphane” kavramının ve kütüphaneye dair özelliklerin geçtiği tüm cümlelerin altı çizilmiştir
-Cümleler içerikleri bakımından incelenerek hangi ortak başlıkların kapsamında yer alabileceği belirlenmiştir.
-Bu belirlemenin ardından ortak başlıklar ve kapsamına giren cümlelerin bulunduğu listeler araştırmacıyla birlikte dört uzman
tarafından incelenmiş ve cümlelerin uygun başlıklar altında toplanıp toplanmadığı, toplanmayan cümlelerin hangi başlığın
altında yer almasının daha uygun olacağı konusunda işaretleme yapmaları istenmiştir.
-Tüm cümleler için ortak karara varılmasının ardından bulgular incelenerek tartışılmıştır.
3.Bulgular ve Tartışma
Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik olarak yazılmış olan resimli öykü kitaplarında “kütüphane” kavramının ele alınış
biçimlerinin incelendiği bu çalışmada, son on yılda ülkemizde yayınlanan/yayınlanmakta olan 19 tane resimli öykü kitabı
içindeki yazılı metinler analiz edilmiş ve cümlelerin bazı ortak başlıklar altında toplandığı bulunmuştur. Lieratürde buna benzer
başka bir çalışma bulunmadığı için, başlıklar datadan çıkan kategoriler olarak belirlenip adlandırılmıştır. Ortak başlıklar 6
kategoride ele alınmıştır:
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-Kütüphanelerin Fiziksel Özelliklerine Dair İletiler
-Kütüphanelere Yönelik Duygulara Dair İletiler
-Kütüphanelerin Aile Üyeleriyle Paylaşılmasına Dair İletiler
-Kütüphane Kurallarına Dair İletiler
-Kütüphanelerde Yapılan Etkinliklere Dair İletiler
-Kütüphanede Çalışan Kişilere Dair İletiler
Bu bölümde bu başlıklara dair cümlelerden bazı örnekler ele alınmış ve niteliğine göre tartışılmıştır:
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Bu sonuca göre, cümleler kodlarına göre sınıflandığında, resimli çocuk kitaplarında kütüphane kavramına yer verilirken en
çok kütüphanelerin fiziksel özelliklerinden söz edildiği, ikinci sırada kütüphanede çalışan kişilerin, üçüncü sırada kütüphanede
yapılan etkinliklerin, dördüncü sırada kütüphaneye yönelik duyguların, beşinci sırada kütüphane kurallarının ve son sırada ise
kütüphanelere aile katılımını geldiği görülmektedir.
Çocukların somut anlatımlardan ve o anlatımları karşılayan çizimlerden etkilendikleri düşünülürse, resimli öykü kitaplarında
kütüphanelerle ilgili fiziksel/görünür özelliklere daha çok yer verilmiş olması anlamlı gelebilir. Aynı şekilde ikinci sırada ise
en yakındaki otorite/öğretmen görünümlü kişiye bağlandıkları düşünülürse de kütüphanede çalışan kişilere daha çok yer
verilmesi gerçekçi bulunabilir.
Üçüncü sırada etkinliklerin, dördüncü sırada kuralların, beşinci sırada duyguların ve sonrasında aile katılımının gelmesi
ise dikkat çekicidir. Ancak özellikle duygulara ve aile katılımına daha çok vurgu yapılması gerektiği ortadadır. Çocukların
öğrenme yaşantısı başlatabilmesi için aidiyet duygusu geliştirmelerinin ve ortamın keyfini aileleriyle birlikte yaşamalarının
önemi tartışılmaz bir gerçektir. Ancak incelenen kiaplarda özellikle bu iki iletiyi taşıyan cümlelerin az olduğu izlenmiştir.
Genel olarak bakılırsa ortak başlıkların tümüne dair aşağıdaki detayların da kitap içeriklerine girmesi ve bu içeriklerin
kitapları okuyan çocuklar için, kütüphanelere dair merak, ilgi, istek uyandıracak noktalardan zenginleştirilmesi gerekmektedir:
*Sadece çocuklar için tasarlanmış kütüphanelerin olduğuna dair bilgilendirmeler
*Kütüphanelerin sadece kitap okunan ya da okuma etkinlikleri yapılan değil, kitapları malzeme olarak kullanarak çok yönlü
eğitimlerin verildiği yerler olduğuna dair bilgilendirmeler
*Kütüphanelerin oluşması için mutlaka bir bina olması gerekmediği, bir çadırın, karavanın, geminin, bir binek hayvanının ya da
bir bisikletin bile kütüphane işlevi görebileceğine dair bilgilendirmeler
*Kütüphanelerdeki etkinlik programlarının çockların da katılımıyla belirlenebilecek interaktif programlar olabileceğine dair
bilgilendirmeler
*Kütüphanelerin lüks değil, gereklilik olduğuna inandıran bilgilendirmeler (evde, okulda, otelde, hastanede, her yerde
kütüphane olmasına ihtiyaç olması gibi)
*Kütüphanelere dair özel malzemelerin önemine vurgu yapan bilgilendirmeler (kütüphane kartı, kütüphane krokisi,
kütüphanenin yerini anlatan şemalar, magnetler, kütüphane çantası, şapkası vb)
*Kütüphaneler arası bilgi ve etkinlik alışverişi yapılabileceğine, bunun hem bilgilendirici hem de çok eğlenceli olabileceğine dair
bilgilendirmeler
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Bunun gibi detayların da içeriklere eklenmesiyle, ‘kütüphane’ konulu kitapların çocukların hayatında daha şekillendirici
rol oynayacağı düşünülmektedir. Kütüphane kullanımının bir kültür haline gelebilmesi tamamen alışkanlık kazanma ile ilgili olduğu
düşünülürse, pedagojik açıdan bakıldığında bu alışkanlık için en uygun dönem erken çocukluk dönemi olarak gözükmektedir.
Literatürde, bir çocuğun bütün becerilerini ve birikimlerini 6yaşına kadar edindiğinden, 6 yaşından sonra öğrendiklerinin
ise 6 yaşına kadar öğrendiklerinin üstüne inşa ettiğinden bahsedilmektedir. Buna göre, örneğin 10 yaşında kitap okuma
alışkanlığı kazandırılmaya çalışılan bir çocuk, eğer 3-6 yaş arası dönemde, bu konuda herhangi bir eğitime tabi tutulmadıysa,
gerçekleştirilmeye çalışılacak her türlü çaba, o çocuğun hayatında zeminsiz ve temelsiz kalacaktır (Yıldız, 2015). Diğer yandan
kütüphanelerin farklı yönlerini iyi bir dil kullanarak ve çocuğa göre aktarabilen kitaplar sayesinde, kütüphanelere dair olumlu
algılar yaratılabileceği, ‘kütüphane’ kavramının çocukların ilgi ve merak duyup öğrenme motivasyonu hissettikleri çekim gücü
yüksek konular listesine üst sıralardan girebileceğini göstermektedir. Buna dair olarak, konuyla ilgilenen akademisyenlere,
ailelere ve çocukla çalışan tüm uzmanların yanısıra çocuk edebiyatı yazarları, editörler ve yayıncılara da sorumluluklar düştüğü
kesindir. Bu sorumlulukların gerçekleştirilmesi durumunda ‘kütüphane’ kavramının da çocukların hayatına kitaplar aracılığıyla
güçlü şekilde girmesi ve yaşam boyu kalıcı olacak istendik izler bırakması söz konusu olabilecektir.
Kaynakça
Akkaya, M. A. (2016). Binbir Gece Masallarında Kitap ve Kütüphane Motifi. İstanbul: Hiperlink Yayınevi.
Aşıcı,M. & Özaslan, H. (2002) İlköğretim 1. Kademede Okul Kitaplığını Kullanma Alışkanlığı. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Dergisi, 15, 45-56.Erdoğan, N. (2016). Erken Çocukluk Döneminde Kütüphane ve Dil Gelişimi. VIII. Eğitim
Araştırmaları Kongresi. 5-8 Mayıs 2016 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tam Metin Kongre Kitabı, 1896-1905.
Gönen, M., Bıçakçı, M., Koçyiğit, S., Yazıcı, Z., Orçan, M., Aslan, D., Güven, G., Özyürek, A. (2010). Okul Öncesi Eğitim
Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
10 (19), 23-40.
Gönen, M., Temiz, N. & Akbaş, S. (2015). Erken Çocukluk Döneminde Çocuk Kütüphanelerinin Rolü ve Önemi: Bir Kütüphane
Programı Örneği. Milli Eğitim Dergisi, 44 (208), 77-89.
Güller, E.D. & Bilbay, P. (2016). Kütüphane Yapılarında Okul Öncesi Çocuklara Yönelik İnteraktif Mekanların İrdelenmesi. Türk
Kütüphaneciliği, 30, 3 (2016), 398-414
http://www.dr.com.tr/
https://www.babil.com/
https://www.kitapyurdu.com/
IFLA (2011). Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler (çev. B.Yılmaz ve S. Ekici). Türk Kütüphaneciliği, 24 (4), 545-552.
(Rehberin orjinal yayın tarihi, 2003).
Kakırman Yıldız. A. (2015). Türkiye’de Okuma Alışkanlığı Kültürü Için Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Anaokulu
Kütüphanelerinin Gerekliliği, Milli Eğitim Dergisi, 44 (208), 90 – 105.
MEGEP (2007). Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi: Dil Gelişimi Kitabı, s.1,
Ankara.
Özden, M. (2017) Ortaokul Öğrencilerinin Kitap Ve Kütüphane Kavramina İlişkin Metaforik Algilari. Trakya Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Dergisi, 7 (14), 1-34
Schwindt, M. & Tegeler, J. (2010). Preschool Story Time: Fun and Learning in the School Library. School Library Monthly,
26 (6), 14-15.
Şen, Z. (2011). Kitap Kütüphane Konulu Seçilmiş Çocuk Kitapları Tanıtımı. Türk Kütüphaneciliği 25, 4 (2011), 553-556.
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yılmaz, A. (2008). Okulöncesi Çocuklara Yönelik Kütüphane Hizmetlerinin Önemi ve Başarılı Bir Kütüphane Örneği. Türk
Kütüphaneciliği 22 (2), 169-186.

411

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri

Nihan TEMİZ
1975 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1996 yılında mezun oldu.
Aynı bölümün Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 1997 yılında Hacettepe
Üniversitesi Beytepe Anaokulu’nda çalışmaya başladı. Okul öncesi dönemdeki çocuklarda duygusal zeka
becerileri, problem çözme becerileri, anne ve baba tutumları, çocuk edebiyatı ve çocuk kütüphaneleri ile
ilgili bilimsel çalışmalar, projeler ve dergi yazılarının yanı sıra çocuk kitapları yayınlandı. “Kanadımdaki Deniz”,
“Masal Koleksiyoncusu” ve “Peri Masalı-Derin Orman” başlıklı romanları, “Mirket Nineler Parti Veriyor”
ve “Mirket Nineler Uyuyamıyor” adlı öyküleri, “Duygu Profesörü” ve “İnanmazsan Dene” adlı uygulama
kitapları bulunmaktadır. Yeni roman, öykü ve uygulama kitabı projeleriyle ilgilenmeye devam etmektedir.

412

Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu
1st International Children’s Libraries Symposium

Çocukların Bilgi Davranışları / Information Behaviors
of Children
Ömer Dalkıran

Dr., Kastamonu Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Kastamonu, Türkiye, odalkiran@kastamonu.edu.tr / Dr.,
Kastamonu University, Department of Information and Records Management, Kastamonu, Turkey
Öz
Bilgi davranışı; bilgi gereksinimi, bilgi arama davranışı ve bilgi kullanımını kapsayan, insanın bilgi kaynak ve kanallarıyla girdiği
tüm etkileşimleri içine alan bir kavramdır (Yıldız ve Uçak, s. 4). Kullanıcılar üzerine gerçekleştirilen çalışmalar, bilgi merkezleri
ve bilgi sistemlerinin hizmet sunumu açısından önem taşır. Kullanıcıların bilgi davranışlarının belirlenmesi, bilgi merkezlerinin
hedef kullanıcı grubuna yönelik hizmet ve sistem tasarlamasına ve planlamalar yapmasına olanak sağlar. Bilgi merkezlerinin
hitap ettiği kesimler arasında çocuklar da önemli bir kullanıcı grubunu oluşturmaktadır. Dahası, çocuk kütüphaneleri
doğrudan çocuk kullanıcılara yönelik hizmet veren organizasyonlardır. Çocuk kütüphaneleri için hizmet verdiği çocukların ne
tür bilgiye gereksinim duydukları, bilgi ararken ne tür davranışlar sergiledikleri, bilgi kaynak ve kanallarını kullanım özelliklerini
belirlemek büyük önem taşımaktadır. Bu yöndeki bulgular çocuklara yönelik kaynak seçimi, bilgi hizmetlerinin sunumu ve
bilgi politikalarının oluşturulmasına dayanak olacak yararlı verilerdir. Bu açıdan çocukların bilgi davranışı özelliklerinin açığa
çıkarılması gereklidir. Ayrıca, özellikle ulusal literatürde konuya ilişkin yeterli çalışma yapıldığı söylenemez. Bilgi merkezlerinin
hitap ettiği kesimler arasında çocuklar da önemli bir kullanıcı grubunu oluşturmaktadır. Bu çerçevede çalışmanın amacı
çocukların bilgi davranışlarını literatüre dayalı olarak analiz etmektir. Çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır:
•
Çocukların bilgi gereksinimleri nelerdir?
•
Çocuklar bilgi gereksinimlerini karşılamak için hangi bilgi kaynaklarını kullanmaktadır?
•
Çocuklar ne tür bilgi arama davranışları sergilemektedir?
•
Çocukların bilgi arama ve erişim sürecinde hangi engellerle karşılaşmaktadır?
Çalışmada özellikle literatürde konuya ilişkin çalışmalardan elde edilen bulgular bağlamında çocukların bilgi davranışlarına ilişkin
genel bir çerçeve çıkarılmaya çalışılmaktadır. Böylelikle, çocuk kullanıcıların bilgi davranışları belirlenerek, buna yönelik bilgi
hizmetleri planlamalarına ışık tutacak bulgulara ulaşılabilecektir. Nitel tasarımla gerçekleştirilen çalışmanın evrenini çocukların
bilgi davranışlarıyla ilgili olarak 2000-2018 yılları arasında Web of Science, Emerald, ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları, Google
Scholar gibi veri tabanlarında yayınlanan Türkçe ve İngilizce makaleler oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde
yayımlanan ve tam metin olarak erişilebilen çeşitli makaleler araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Bu yönüyle araştırmanın
örneklemi amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesi (Yıldırım ve Şimşek,
2011, ss. 107-113) ilkelerine uyum göstermektedir. Araştırmanın başlangıcında bir örneklem büyüklüğü belirlenmemiştir.
Araştırma sürecinde kuramsal örnekleme (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 115) yaklaşımına dayanarak araştırmacı tarafından
belirlenen sayıda makale incelenmesinin yeterli olduğu değerlendirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak belgesel
kaynak taraması (doküman analizi) tekniği kullanılmıştır. İlgili kaynaklar incelenerek çocukların bilgi davranışlarına ilişkin
bulgular derlenmiş ve özet olarak verilmiştir.
Sonuç olarak, çocukların okuma alışkanlığı, basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını kullanımı ve bu kaynaklara ilişkin tutumları,
sosyal ağ kullanımı, kütüphane kullanımı, gerek problem çözme ve karar vermede, gerekse de günlük ve eğitim amaçlı bilgi
gereksinimlerine yönelik bilgi kullanımıyla ilgili veriler içeren çeşitli araştırmalara erişilmiştir (Örn.;Taylor, 2018; Shenton,
2018; Gray ve Howard; 2017; Çağıltay, İslim, Kaşıkçı, Kurşun ve Karakuş Yılmaz, 2017; Barriage, 2016; Lundh, 2016;
Cole, Beheshti ve Abuhimed, 2017; Henkoğlu, Mahiroğlu ve Keser, 2015; Chao ve Lin, 2015; Karatay Ateş, 2015; Ekici
ve Özenç Uçak, 2012). Makalelerin incelenmesi devam etmektedir. Bununla birlikte, çalışma sürecinde yapılan ilk inceleme
sonucunda konuya ilişkin bazı ön bulgulara değinilebilir. Örneğin, bir çalışmaya göre (Karataş Ateş, 2013) araştırmaya
katılan çocukların yarısına yakını bilgi ararken ilk olarak kitaplara, üçte birinden fazlası da Internet’e bakmaktadır. Öte
yandan, çocukların yarısından fazlası bilgiye en kolay ulaşma yöntemi olarak Internet’i görmektedir. Ardından ise kitaplar
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ikinci sırada yer almaktadır. Konuyla ilgili bir diğer ilginç sonuç da çocukların önemli bir kısmının, Internet’te bilgi ararken
arama motorunda gelen sorgu sonuçları arasında ilk sayfaya bakmalarıdır. Çalışma sonucunda ulaşılan kapsamlı ve son
bulgular ışığında çocuklara uygun nitelikte bilgi hizmetlerinin sunumu ve bilgi sistemlerinin tasarımlarına ilişkin çeşitli öneriler
getirilmektedir. Ayrıca, çocukların bilgi okuryazarlığı eğitimi almasının önemine de değinilmektedir.
Abstract
Information behavior; is a concept that encompasses all the interactions of people with information sources and channels,
including information needs, information seeking behaviors, and information use (Yıldız & Uçak, p. 4). The studies carried
out on users of library and information centers are essential for publicity and presentation of their systems and services.
Identification of users’ information behaviors allows information centers to design and plan services and systems for the
target user group. Among segments of the population being served by information centers, children also constitute an
important user group. Moreover children’s libraries are the organisations that serve children directly. It is very important
for children’s libraries to determine what kind of information children need, what kind of behaviors they display when
looking for information, and to identify their information use characteristics; namely how they interact with information
sources and channels. Results in this context are key findings due to being helpful for selecting resources for children,
presentation of information services, and creation of information policies. In this respect, it is necessary to release the
characteristics of children’s information behavior. Besides, it cannot be said that there is enough study on this subject
especially in national literature. Consequently, the aim of this research based on the literature is to analyze the information
behaviors of children. The following questions are asked in the study:
•
What are the children’s information needs?
•
Which information resources do children use for their information needs?
•
What kind of information search behaviors do children have?
•
What kind of barriers do children face in the information search and access process?
In this study, a general framework is tried to be presented based on literature review about the information behaviors of
children. In this way, the information behaviors of the child users can be determined and the findings that will shed light on
the information services planning for this can be reached. The population of this qualitative research is consist of findings
based on Turkish and English articles published in databases such as Web of Science, Emerald, ULAKBİM National Databases
(TR Dizin), Google Scholar between 2000-2018, regarding the information behaviors of children. Several articles published
in national and international journals and those accessible as full text were included in the scope of the research. In this
respect, the sample of the study corresponds to the principles of criterion sampling and convenience sampling from
purposive sampling methods (Yıldırım and Şimşek, 2011, pp. 107-113). The size of a sample has not been determined at
the beginning of the study. Based on the approach of theoretical sampling (Yıldırım and Şimşek, 2011, p. 115), it has been
evaluated that the number of articles determined by the researcher in the research process is sufficient. In the study,
document analysis technique was used as data collection tool. The related resources have been examined and findings
related to children’s information behaviors have been compiled and summarized briefly.
As a result, various researches were reached such as, children’s reading habits, use of printed and electronic information
resources and their attitudes towards these resources, use of social networking, library use, problem-solving and decisionmaking, as well as information related to the use of information for daily and educational information needs (e.g. Taylor,
2018; Shenton, 2018; Gray and Howard; 2017; Çağıltay, İslim, Kaşıkçı, Kurşun and Karakuş Yılmaz, 2017; Barriage,
2016; Lundh, 2016; Cole, Beheshti and Abuhimed, 2017; Henkoğlu, Mahiroğlu and Keser, 2015; Chao and Lin, 2015;
Karatay Ateş, 2015; Ekici and Özenç Uçak, 2012). The review of the articles is ongoing. Nevertheless, some preliminary
findings regarding the subject can be mentioned as the initial examination result of the research process. For example,
according to a survey (Karataş Ateş, 2013), nearly half of the children participating in the research are looking at the
books first, and more than one third the Internet. On the other hand, more than half of children see the Internet as the
easiest way to access information. Then books are in second place. Another interesting result about the subject, is that
a significant proportion of children pay attention to the first page of search results on the Internet when they search for
information on the Internet. In the light of the comprehensive and recent findings, various proposals on the presentation of
information services and the design of information systems suitable for children are introduced. In addition, the importance
of children’s information literacy training is also mentioned.
Anahtar Sözcükler: Bilgi gereksinimi; Bilgi davranışı; Bilgi arama davranışı; Bilgi kaynakları; Çocuklar
Keywords: Information need; Information behavior; Information seeking behavior; Information resources; Children
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1.Giriş
Bilgi merkezleri kullanıcılarının bilgi gereksinimlerini karşılamakla yükümlüdür. Bu süreçte, kullanıcılarını tanıyan ve onların
tercihleri ve seviyelerine uygun hizmet geliştiren bilgi merkezleri kullanıcılarını tatmin edebilecektir.
Bilgi davranışı; bilgi gereksinimi, bilgi arama davranışı ve bilgi kullanımını kapsayan, insanın bilgi kaynak ve kanallarıyla girdiği
tüm etkileşimleri içine alan bir kavramdır (Yıldız ve Uçak, s. 4). Bilgi davranışı, bu sürece ilişkin aktif veya pasif, bilinçli veya
bilinçsiz davranışları kapsar niteliktedir. Bilgi gereksinimi “bireyin hedefini gerçekleştirmek için mevcut bilgisinin (knowledge)
yetersiz kalması” durumunu, bilgi arama ise, “bireyin gereksinimini karşılamak için bilgi edinmeye yönelik bilinçli çabaları”
ifade etmektedir. (Case, 2012, s. 5). Bu araştırmada, bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranışlarını kapsar nitelikte bilgi
davranışı terimi tercih edilmiştir.
Bilgi davranışları pek çok etkene bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Bunlar arasında bilgi kaynağına
ulaşabilme durumu, maliyet, zaman, kaynağın ihtiyaca cevap verebilme durumu gibi faktörler sayılabilir. Ayrıca, diğer sosyal,
siyasi, coğrafi, eğitimsel vb. etkenler de hesaba katılmalıdır (Laloo, 2002, s. 20). Bilgi davranışlarını etkileyen nedenler “bilgiye
erişimle ilgili”, “çevre ile ilgili” ve “kişisel özellikler ile ilgili” faktörler olarak üç başlıkta da gruplanmaktadır (Uçak, 1997, s.
53). Dolayısıyla bireylerin bilgi davranışlarına ilişkin saptamalar yaparken bu etkenlerin göz ardı edilmemesi gereklidir.
İnsan yaşamı doğumdan ölüme çocukluk, gençlik, yaşlılık gibi çeşitle evrelere ayrılmaktadır. İçinde bulunduğu toplumun
gelececeği olan çocuklar bilgi merkezleri açısından da önemli bir hedef kitledir. Çocukların bilgi gereksinimlerinin karşılanması
bilgi merkezleri açısından yerine getirilmesi gereken temel işlevlerdendir. Çocukların ne tür bilgiye gereksinim duydukları,
bilgi ararken ne tür davranışlar sergiledikleri, bilgi kaynak ve kanallarını kullanım özelliklerini belirlemek çocuklara yönelik bilgi
hizmetleri açısından gerekliliktir. Bu bağlamdaki bulgular çocuklara uygun kaynak seçimi, hizmet sunumu ve bilgi politikalarının
oluşturulmasına dayanak olacak yararlı verilerdir. Bu açıdan çocukların bilgi davranışı özelliklerinin açığa çıkarılması gereklidir.
Ayrıca, özellikle ulusal literatürde konuya ilişkin yeterli çalışma yapıldığı söylenemez.
Bu çalışmanın amacı çocukların bilgi davranışlarını literatüre dayalı olarak analiz etmektir. Çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt
aranmaktadır:
•
Çocukların bilgi gereksinimleri nelerdir?
•
Çocuklar bilgi gereksinimlerini karşılamak için hangi bilgi kaynaklarını kullanmaktadır?
•
Çocuklar ne tür bilgi arama davranışları sergilemektedir?
Çalışmada özellikle literatürde konuya ilişkin çalışmalardan elde edilen bulgular bağlamında çocukların bilgi davranışlarına
ilişkin genel bir çerçeve çıkarılmaya çalışılmaktadır. Böylelikle, çocuk kullanıcıların bilgi davranışları belirlenerek, buna yönelik
bilgi hizmetleri planlamalarına ışık tutacak bulgulara ulaşılabilecektir. Nitel tasarımla gerçekleştirilen çalışmanın evrenini
çocukların bilgi davranışlarıyla ilgili olarak 2000-2018 yılları arasında ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları ve Google Scholar gibi
veri tabanlarında yayınlanan Türkçe ve İngilizce araştırmalar oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan
ve tam metin olarak erişilebilen çeşitli çalışmalar araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Bu yönüyle araştırmanın örneklemi
amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesi (Yıldırım ve Şimşek, 2011, ss.
107-113) ilkelerine uyum göstermektedir. Araştırmanın başlangıcında bir örneklem büyüklüğü belirlenmemiştir. Araştırma
sürecinde kuramsal örnekleme (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 115) yaklaşımına dayanarak araştırmacı tarafından belirlenen
sayıda makale incelenmesinin yeterli olduğu değerlendirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak belgesel kaynak taraması
(doküman analizi) tekniği kullanılmıştır. İlgili kaynaklar incelenerek çocukların bilgi davranışlarına ilişkin bulgular derlenmiş
ve özet olarak verilmiştir. Sonuç olarak, çocukların okuma alışkanlığı, basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını kullanımı ve bu
kaynaklara ilişkin tutumları, sosyal ağ kullanımı, kütüphane kullanımı, gerek problem çözme ve karar vermede, gerekse de
günlük ve eğitim amaçlı bilgi gereksinimlerine yönelik bilgi kullanımıyla ilgili veriler içeren çeşitli araştırmalara erişilmiştir.
2.Bulgular
2.1.Çocukların Bilgi Gereksinimleri
Bilgi arama, davranışın “iş”le ilgili olup olmadığına bakılarak sınıflandırılmaktadır. Bu açıdan bilgi arama, işle ilgili araştırmalar
ve günlük konulara ilişkin bilgi arama yani günlük bilgi arama davranışı (everyday life information seeking - ELIS) olarak iki
başlıkta ele alınmaktadır. İnsanların sağlıkla ilgili, tüketime yönelik veya boş zamanlarını değerlendirme gibi konulardaki bilgi
ihtiyacını gidermeye yönelik faaliyetleri günlük bilgi arama davranışı kapsamında değerlendirilmektedir (Savolainen, 2003, s.
1). İnsan yaşamının herhangi bir döneminde çeşitli faktörlere bağlı olarak iş, eğitim, sağlık, hobi vb. alanlarda günlük yaşam
bilgisi ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir. Günlük yaşam bilgisi ihtiyacı, bireyin yaşam biçimi, boş vakitleri değerlendirme tercihi,
tüketici olarak sergilediği davranışlar ve günlük yaşamda karşılaştığı sorunlar gibi pek çok etkene bağlıdır. Tüm bireyler, farklı
yaşam tarzları, bireysel farklılıklar ve hobileri doğrultusunda bilgiye ihtiyaç duyar. Bu bağlamda, iş dışında aranan bilgiyi ifade
eden günlük yaşam bilgisi, işle ilgili bilgi gereksinimi kadar önemli görülmelidir (Uçak ve Topçu, 2012, 121-122).
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Çocuk merak ettiği her konuda bilgi gereksinimi duyabilir ve bilgi arayabilir. Ancak, çocuklar ve gençler yaşları itibariyle
çalışma yaşamına henüz atılmamış olduğundan bilgi gereksinimlerinin daha çok günlük yaşam bilgisi bağlamında yoğunlaştığı
ileri sürülebilir. Çocukluk ve gençlik döneminde çocuğun hobilerinin yanında eğitim amaçlı bilgi ve sağlık bilgisi ihtiyacı da
olabilir. Çocukların özellikle ergenlik döneminde cinsel sağlık bilgisi ihtiyacının ön plana çıkacağı da söylenebilir. Nitekim, Ergen
(adölesan) kızların cinsel bilgi gereksinimlerinin sorgulandığı bir araştırmada 10-19 yaş arası 128 kişiden anket yoluyla veri
toplanmıştır. Sonuçta, katılımcıların büyük çoğunluğunun (%66.4) cinsel konulara ilişkin bir eğitim almadığı ortaya çıkmıştır.
Eğitim alanların ise yaklaşık üçte biri (%34.7) aldığı eğitimi yetersiz görmektedir. Bulgular, ergenlere yönelik cinsellik eğitimi
ihtiyacını açığa çıkarmıştır (Biri, Korucuoğlu, Yılmaz, Şimşek, Aksakal ve İlhan, 2007). Benzer bir çalışmada ergenlerin cinsel
yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgi düzeyleri incelenmiştir. Çocuk polikliğine başvuran 14-17 yaş arası 527 ergenden
anket yoluyla veri toplanmıştır. Bulgular, ergenlerin cinsel yolla bulaşan hastalıklara ilişkin bilgi düzeylerinin yetersizliğini
ortaya çıkarmıştır. Ayrıca ergenler, sağlık çalışanları, okul ve görsel medyadan cinsel konularda eğitim almak istemektedir
(Kara Ulu, Demir, Taşar, Dallar, 2015). Araştırma, ergenler için cinsel eğitim ihtiyacının önemini vurgular niteliktedir. Smith
ve Callery (2005), ameliyat olmayı bekleyen 7-11 yaş arası 9 çocuğun bilgi gereksinimlerini anlamak için nitel bir çalışma
gerçekleştirmiştir. Buna göre, çocuklar konuyla ilgili bilgi ihtiyacını doğrudan hastane ve sağlık personelinden değil broşürler,
televizyon, akraba ve arkadaşlarından gidermektedir. Bazı çocukların hastanelere ve kendi ameliyatlarına ilişkin bilgilerinin
çok az olduğu saptanmıştır.
2.2.Çocukların Okuma Alışkanlığı
Okuma bilgi edinme sürecinde önemli bir araçtır. Bu nedenle bilgi davranışlarının oluşumu ve şekillenmesi açısından
çocukların okumaya ilişkin tutumlarının dikkate alınmasında yarar vardır.
Okul öncesi dönem çocuklarının okuma alışkanlığı kazanmasında ailenin rolü üzerine odaklanan bir çalışmada, İstanbul’da
çeşitli kız meslek liselerinin uygulama anaokullarında çocuğu bulunan 546 aileye anket uygulanmıştır. Bulgular, ailelerin
%50’ye yakınının evinde genel bir kitaplığın bulunmadığını, ebeveynlerin yaklaşık yarısının okuma alışkanlığının olmadığını
ortaya koymuştur. Ailelerin tamamına yakını çocuklarına kitap almaktadır ancak evde genel veya çocuğa özel kitaplık
bulunmamaktadır. Ebeveynler, çocuklarıyla birlikte vakit geçirirken en sık televizyon izleme, resim ve boyama gibi faaliyetlerde
bulunmasına rağmen sıralamada kitap okuma eyleminin yer bulamaması düşündürücüdür (Kakırman Yıldız, 2016). Ekici ve
Yılmaz (2014), araştırmalarında “Ankara’da bulunan devlet anaokulları çocuklarda okuma alışkanlığına hazırlık açısından
işlevlerini tam olarak yerine getirebilecek durumda olmadığını” ortaya koymuştur. Kuşkusuz, böylesi bir ortamda çocukların
okumasını beklemek de iyimserlik olacaktır. Bir araştırma kapsamında ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik kitap
seçimi için kendi kitap seçimlerinde bir rubric (dereceli puanlama anahtarı) geliştirilmesi amaçlanmıştır. Buna göre, öğrenciler,
ders dışı okumalar için kitap seçimlerini çoğunlukla kendileri yapmaktadır ancak öğretmen ve ebeveynler de bu süreçte çok
etkilidir. Kitap seçiminde ayrıca, okuyucunun ilgi alanı, motivasyonu, yazarın dili ve üslubu, anlaşılma durumu, kitabın konusu
ve biçimsel özellikleri gibi pek çok unsurun önem taşıdığı belirtilmektedir (Ateş, Çetinkaya ve Yıldırım, 2012). Çakmak ve
Yılmaz’ın (2009) araştırmaları, çocuklara okumaya hazır bulunuşluklarında ailelerin önemli bir rolü olduğunu, ayrıca, arkadaş
grubu, çevre ve öğretmenlerinde bu süreçte etkili olduğunu açığa çıkarmıştır. Yılmaz (2004), Ankara’daki ilköğretim 5.
Sınıf öğrencilerinin okuma ve kütüphane kullanımlarında ebeveynlerin duyarlılıklarını sorguladığı araştırma kapsamında 344
öğrenciye anket uygulanmıştır. Sonuçlara göre, çocukların büyük bir okuma alışkanlığı sorunu olduğu anlaşılmıştır. Ebeveynler
evde kitaplık oluşturmada, okul öncesi çocuklarına kitap okuma ve çocuklarına kitap hediye etme ve çocukları kitabevi ve
kitap fuarlarına götürme gibi konularda yeterindce duyarlı değildir. Ebeveynlerin çocukların okuma alışkanlığı kazanması
hususunda duyarsızlıkları büyük sorunlara yol açmaktadır.
Bebeklikten itibaren çocukların okumaya hazır olma durumları ve okumaya ilişkin tutumları öncelikle ailede şekillenmektedir.
Okul yaşamı, sosyal çevre ve arkadaşlar da bu süreçte etkili olan diğer unsurlardır. Dolayısıyla, kitap, kütüphane ve okumaya
yönlendirici bir çevrede yetişen çocukların okuma alışkanlığı edinemeyeceği açıktır.
2.3.Çocukların Bilgi Arama Davranışları
Bir araştırma kapsamında çocukların hobileri ve ilgi alanlarına yönelik bilgi davranışları ebeveynleri üzerinden analiz edilmiştir.
Buna göre, çocuklar bilgi ararken yaygın olarak kitaplar ve Internet gibi medya kaynaklarını kullanmakta ve başkaları ile iletişim
ve etkileşime geçmektedirler (Barriage, 2016). Televizyon da çocuklar için önemli bir bilgi kaynağı olabilmektedir. Çünkü
çocuklar, televizyon izlerken de çocuklar pasif bir bilgi edinme süreci yaşamaktadır. Cesur ve Paker’in (2007) araştırmaları
çocukların yalnızca kendilerine yönelik televizyon programlarını takip etmediğini, dahası, önemli bir oranda yetişkinlerin
takip ettiği programları izlediğini göstermektedir. Ayrıca, erkekler kızlara göre daha fazla bilgisayar oyunu oynamakta, çizgi
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romanları daha çok, çocuk kitapları ve masalları ise daha az tercih etmektedir. Bu durum bilgi davranışlarında cinsiyetin
etkisini göstermektedir. Çocuklara yönelik bir dijital kütüphane Web sitesinde gerçekleştirilen bir çalışmada da bilgi arama
davranışına cinsiyetin etkisine ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Nitekim, metin tabanlı ve grafik-metin arayüzünde kız çocuklar
erkeklere göre daha yüksek oranda başarılı olmuşlardır (Hsieh ve Wu, 2015).
Çocukların günlük yaşamda karşılaştığı problemlerin çözümüne ilişkin bilgi davranışlarını inceleyen bir araştırmada Tayvan’daki
641 beşinci ve altıncı sınıf öğrencisinden veri toplanmıştır Sonuçta, beş farklı tür bilgi arama davranışı saptanmıştır. Çocuklar
günlük yaşam problemleriyle baş edebilmek için problem çözümü için bilgi arama, problemden kaçış için bilgi arama, problem
çözmeye geçiş için bilgi arama, ruh halini değiştirmek için bilgi arama ve bilgiden kaçınma davranışlarını sergilemektedir (Lu,
2010).
10-11 yaş grubu 115 adet 4. Sınıf öğrencisi üzerine gerçekleştirilen bir araştırmada çocukların kütüphanedeki ve
Internet’teki bilgi davranışları nitel yöntemle analiz edilmiştir. Buna göre; çocuklar kütüphanede bilgi ararken bir rehbere
ihtiyaç duymaktadır. Kütüphane yerine Internet, kütüphane kataloğu yerine ise arama motoru tercih edilmektedir. Çocuklar
kütüphane ve Internet’te merak ettikleri her konuda bilgi aramaktadır. Bilgi ararken öncelikle kitaplara bakan çocuklar
için Internet’in bilgiye ulaşmanın en kolay yolu olarak görülmesi ilginç bir sonuçtur. Internet’te bilgi ararken genellikle
arama motorundaki sorgu sonuçlarında ilk sayfaya bakılmaktadır. En çok Google arama motoru kullanılmaktadır. Çocukların
düzeylerine uygun kaynak bulmakta güçlük yaşadıkları anlaşılmıştır (Karatay Ateş, 2007).
Bir araştırma kapsmanıda üstün zekalı çocukların bilgi davranışları 5-7 yaş aralığındaki 12 çocuktan toplanan nitel veriler
ile analiz edilmiştir. Bulgular, üstün zekalı çocukların bilgi davranışlarının ortalama düzey çocuklarınkinden bazı farklılıklar
gösterdiğini ortaya koymuştur. Çocuklar dergiler ve kitapları (genelde ansiklopedi), bilgisayar ve oyuncakları bilgi kaynağı
olarak kullanmaktadır (Burešová ve Havigerová, 2015).
Türkiye ve Avrupa’daki çocukların Internet kullanımları üzerine bir araştırmaya göre, çocukların çoğunluğu Internet
kullanımı konusunda kendilerine güvenmektedir ancak, Internet kullanım becerilerinin yetersiz olduğu saptanmıştır. Çocuklar
çevrimiçi ortamda çok çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca, Türkiye’deki ebeveynlerin Internet kullanım oranı
düşük olup çocuklarını bu risklerden koruyacak bilgileri olmadığı anlaşılmıştır. Çocukların %38,8’i Internet’te eriştiği
bilgilerin doğruluğunu farklı sitelerden kontrol ettiğini, %31,6’sı sosyal ağlarda gizlilik ayarlarına hakim olduğunu, % 30,1’i
istenmeyen mesajları bloklayabildiğini ve %43,8’i güvenli Internet kullanımı ile ilgili bilgilere ulaşabileceğini belirtmektedir
(Kaşıkçı, Çağıltay, Karakuş, Kurşun ve Ogan, 2014). Türkiye’nin en büyük üç şehrinden 9-16 yaş aralığındaki 524 çocuk
ve velilerinden toplanan veriler çocukların sosyal ağlarda bilgi paylaşım eğilimlerine ilişkin ipuçları vermektedir. Buna göre,
Facebook, en sık kullanılan sosyal ağdır. 13 yaş altı olup da sosyal ağ hesaplarına sahip olan çocukların oranının yarıya yakın
olması düşündürücüdür. Çocukların geneli kişisel bilgilerini (cep telefonu numarası, ev adresi, aile üyelerinin isimleri vb.)
sosyal ağlarda diğer kullanıcılarla serbestçe paylaşmaktadır (Çağıltay, İslim, Kaşıkçı, Kurşun ve Karakuş Yılmaz, 2017).
Çocuklar Internet’te şiddet ve cinsellik içeren ve yasadışı sitelere maruz kalma, tehlikeli kişilerle iletişim kurma ve oyun
bağımlılığı gibi tehlikelerle yüzleşmektedir (Çelen, Çelik ve Seferoğlu, 2011). Eskişehir’de 388 ortaokul ve lise öğrencisi
üzerine yapılan bir araştırma öğrencilerin sosyal medya kullanımlarına ilişkin ipuçları sunmaktadır. Buna göre, öğrenciler
sosyal medyayı en çok başkalarıyla etkileşime geçmek ve derslere hazırlık yani eğitim amaçlı kullanıldığı belirlenmiştir (Şişman
Eren, 2014).
Enochsson (2005), İsveç’te 110 öğrenci üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasıyla çocukların Internet’te eğitim amaçlı
bilgi arama davranışlarını analiz ederek modellemeyi amaçlamıştır. Sonuç olarak, çocukların sahip olması gereken Web
tarama becerileri açısından altı önemli temel aşama belirlemiştir. Bunlar; dil, teknoloji bilgisi, bilgi arama yolları bilgisi, arama
motorlarının çalışma prensiplerini bilme, hedef belirleme ve eleştirel düşünme olarak sıralanmaktadır.
3. Değerlendirme ve Sonuç
Çocukluk bebeklikten gençlik dönemine ulaşan bir dönemi ifade etmektedir. Bu yaş aralığındaki bireylerin bilgi davranışlarını
belirlemek bilgi hizmetlerinin planlanması ve sunumu açısından yararlı olacaktır. Bu dar kapsamlı çalışmada çocukların bilgi
davranışları literatüre dayalı olarak analiz edilmesi amaçlanmıştır.
Elde edilen bulgular çocukların okuma alışkanlığı açısından ailenin, çevrenin ve okulun önemine işaret etmektedir. Ayrıca,
günümüz Z kuşağı vb. adlarla anılan dijital kuşak çocuk ve gençlerle beraber bilgi davranışlarının büyük oranda dijital ortamla
şekillendiği söylenebilir. Çocuklar için Internet (Google) ve diğer insanlar önemli birer bilgi kaynağı niteliği taşımaktadır. Internet
ve sosyal ağ kullanımın yaygınlaşmasıyla çevrimiçi risklerin çocuk ve gençleri tehdit etmeye başlamıştır. Bu bağlamda, süreçte
çocuk, ergen ve gençlerin seviyesine ve bilgi gereksinimlerine uygun kaynak ve hizmetler sunulması önem taşımaktadır.
Özellikle elektronik kaynak ve hizmetlere ağırlık verilmeli, çocuklara özel dijital kaynak ve kütüphaneler oluşturulmalı ve
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yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca, çevrimiçi risklerden korunma açısından çocuklar, aileleri ve öğretmenleri Internet ve bilgi
okuryazarlığı konusunda bilinçlendirmek gereklidir. Bu kapsamda eğitimler hazırlanmalı ve yaygın biçimde uygulanmalıdır. Bilgi
merkezleri, kişisel verilerin gizliliği konusunda tedbirlere özen göstermelidir. Z kuşağına uyum sağlayabilen kütüphaneciler
yetiştirilebilmesi ve çocuk kütüphanelerinde bu yeni nesil genç kütüphanecilerin görev alması yararlı olacaktır. Çocukların
bilgi gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla çocuk, gençlik ve okul kütüphanelerini nitelik ve nicelik olarak güçlendirmek
en önemli hedeflerden olmalıdır. Konuya ilişkin daha kapsamlı bulgulara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle, Z kuşağı ve Alfa
kuşağı gibi yeni gerçeklik ve kavramlarla bağlantılı olarak çocuk ve gençlerin bilgi davranışlarına yönelik daha fazla araştırma
gerçekleştirilmesi son derece yararlı olacaktır. Ayrıca, bilgi davranışlarını etkileyen nedenler de göz önünde bulundurulmalıdır.
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Öz
Bu çalışmada İstanbul ili Üsküdar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde bulunan İstanbul İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’ne bağlı yedi çocuk kütüphanesinde görev yapmakta olan kütüphane personellerinin mesleki niteliklerinin incelenmesi
ve ilgili durum tespiti yapılması amaçlanmıştır. Araştırma modelinde, nitel araştırma yöntemlerinden olan betimsel analiz
tekniğinden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından ilgili literatürden yararlanılarak hazırlanmış
olan “Çocuk Kütüphanesi Personel Görüşme Formu” kullanılmıştır. Araştırma çocuk kütüphanelerinde görev yapan personeller
ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak yürütülmüştür. Sözü edilen formda çocuk kütüphanelerinde görev yapan
personellerin mesleki niteliklerini belirlemeye yönelik olarak hazırlanmış olan 20 adet görüşme sorusu bulunmaktadır.
Araştırmanın verileri toplanmış olup analiz aşamasındadır.
Abstract
In this study, it was aimed to examine the professional qualities of the library staff working in the seven children’s libraries
affiliated to Istanbul Provincial Culture and Tourism Directorate located in the provinces of Üsküdar, Bağcılar, Bahçelievler,
Beşiktaş and Kadıköy in the province of Istanbul. The descriptive analysis technique of qualitative research methods was
utilized in the research model. The “Children’s Library Personnel Interview Form” prepared by researchers using the
related literature was used as data collection tool. The research was conducted using semi-structured interview technique
with the staff working in the children’s libraries. In the mentioned form, there are 20 interview questions prepared to
determine the professional qualities of the personnel working in the children’s libraries. The data of the study has been
collected and is in the analysis phase
Anahtar Sözcükler: Okul öncesi dönem; Çocuk kütüphaneleri; Çocuk kütüphanesi personeli
Keywords: Preschool years, Children’s library; Staff in the children’s libraries
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1.Giriş
Eğitimi temel amaçlarından biri haline getirmiş olan kütüphaneler, bilgileri bir araya getiren, depolayıp düzenleyen, uygun
şartlarda alanında uzman olan personel aracılığıyla kullanıcılara aktaran kuruluşlardır. Bilişsel gelişim ile ilgili araştırmalar
bebeklerin ve çocukların konuşma becerileri üzerinde, şarkı söyleme, konuşma ve kitap okuma gibi etkinliklerin önemini ortaya
koymuştur (IFLA, 2007).
Genel olarak halk kütüphanelerinde çalışan kütüphaneciler kütüphane hizmetlerinin ve materyallerinin kullanıcılara
ulaşmasında aktif bir rol oynamaktadır. Özellikle yaşlılar, engelli bireyler gibi dezavantajlı gruplara hizmetlerin yeterli düzeyde
ulaştırılmasını sağlar. Bu noktada kütüphanede bulunan materyallerin görsel ve işitsel açıdan geniş kapsamlı olması ve
kütüphane personelinin etnik kökeninin de hizmet edilen insanlara yakın olması önem taşımaktadır (Farrell, 1972). Personeller
görev yaptıkları kütüphaneyi doğrudan veya uzaktan erişim imkanıyla kullanan kullanıcıların memnuniyetini sağlamak için,
sundukları ve sunacakları hizmetlerde kaliteyi göz önünde bulundurmalıdır. Buna ek olarak kütüphaneye veya kendisine yönelik
gelebilecek eleştirilere, karşılaşabileceği kullanıcı memnuniyetsizliklerine hazırlıklı olmalı, kütüphane kullanıcılarına şikayet
etme kanallarını her zaman açık tutmalıdır. Kütüphaneden herhangi bir şekilde yararlanan bireylerin birbirlerini etkiledikleri,
kütüphaneye yeni üyeler kazandırılmasında kullanıcı memnuniyetinin önemli olduğu, kütüphaneye yönelik olarak geliştirilen
olumsuz bir düşüncenin hem var olan kullanıcıları rahatsız edeceği hem de yeni üye olacak kullanıcıları kütüphaneden
uzaklaştıracağı, çoğu kullanıcının kütüphanede yaşanan herhangi bir olumsuz durum veya olayı yönetime bildirmedikleri,
bunun yerine yaşadıkları olumsuzlukları çevrelerine anlatarak insanları etkiledikleri kütüphane personelleri ve kütüphaneciler
tarafından göz önünde bulundurulmalıdır (Yılmaz, 2005, s.161-162).
Okuryazarlık oranının düşük olduğu ve bilgiye erişimin zor olduğu kırsal bölgelerde kütüphane görevlileri aile, toplum ve okul
arasında bağlantı kurmada önemli rol oynamaktadır. Kütüphane içerisinde öğretmen rolü üstlenen kütüphanecinin gerekli
özellikleri taşıması ve kütüphane içi çalışmalar için özel olarak eğitilmesi önemlidir (Latrobe ve Laughlin 1992; Ogundipe
1994). Göktürk (2010) günümüz kütüphane personelini eğitim vermekle yükümlü bir öğretim elemanı olarak görmektedir.
Kütüphanecileri her iş günü kütüphanede oturmayan, kitaplarını farklı araç gereçlerle okuyucusunun köyüne, evine, ayağına
götüren son derece aktif bir insan olarak değerlendirmektedir. Barker (1993) kütüphanelerde okuyuculara etkili bir şekilde
hizmet sunulabilmesi için, görevlilerin kullanıcılar, kütüphanede bulunan kitaplar ve kitap okuma eylemi hakkında yeterli
düzeyde bilgi sahibi olmaları gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca çalışanların, kullanıcılara farklı yaklaşımlarla danışmanlık hizmetleri
götürülmesi konusunda eğitilmelerini önermiştir.
Kütüphanelerde kaliteli personel kaliteli hizmet anlamına gelmektedir. Özellikle de hedef kitle göz önünde bulundurulduğunda
çocuk kütüphanelerindeki personellerin hizmet kalitesi daha da önemli hale gelmektedir. IFLA standartlarında çocuk
kütüphaneleri personellerinin okuma ve yazmaya ilişkin teoriler, çocuk edebiyatı, çocuk gelişimi ve psikolojisi konularında
bilgi sahibi olmaları gerektiği belirtilmektedir (Yılmaz, 2008). Medlar’a (2016) göre çocuk kütüphanelerinde hizmet eden
personeller, mesleki geleneklerden kopmadan yeni gelişmeleri oldukça yakından takip etmelidir. Birçok açıdan da mesleklerine
yönelik yenilikleri kendileri geliştirebilecek düzeyde ustalığa ulaşmaları gerekmektedir.
Çocuk kütüphanelerinde görev yapan personellerde çocuk sevgisi bulunmalıdır. Bu personeller her bir çocuğu ayrı birey olarak
görüp değerlendirmelidir. Küçük çocuklar yeni yaşantılara karşı heyecanlı bir yapıya sahiptir ve son derece meraklıdırlar
ancak; çocukların heyecanlı ve meraklı yapıları hassas olup, olumsuz yaşantılar sonucunda kolayca zarar görebilir. Bu yüzden
kütüphane personelleri çocukları kesinlikle küçümsememelidir. Hayatı onların gözünden görmeye çalışmalıdırlar. Çocukların
zihinlerinde oluşan sorularına doğru yanıtları bulabilmelerinde kütüphanecilerin rolü vardır. Kütüphane personelleri çocukları
var olan edebiyatlarıyla veya geçmişten gelen edebi birikimlerle tanıştırabilirler. Görevini uygun şekilde yerine getirmek
isteyen bir kütüphaneci, çocukları doğru zamanda, doğru yerde, doğru kaynaklara yönlendirmelidir. Benzer şekilde görevliler,
kütüphanede bulunan tüm işitsel ve görsel materyallerden yararlanma, müzikten faydalanma, sözlü ifadeleri kullanma gibi
kitap dışı etkinlikler konusunda da çocukları cesaretlendirmelidir (Connor, 1990, s.1).
Çocuk kütüphanelerinde görev yapan personellerin en önemli görevleri, çocuklarla ilgili bölümlerde temiz, düzenli ve güvenli
hizmet sunulmasını sağlamaktır. Yetişkin bölümlerine göre çocukların bölümleri daha düzensiz ve kirli olabilmektedir çünkü;
çocuk bölümlerinde grup etkinlikleri ve farklı kırtasiye malzemeleri kullanılarak gerçekleştirilen etkinlikler oldukça fazla
sayıdadır (Fasick ve Holt, 2008, s.107-108). Profesyonel ve etkin bir şekilde hizmet veren çocuk kütüphaneleri, kendini
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mesleğine adamış ve eğitimli kütüphanecilere ihtiyaç duyar. Çocuk kütüphanesi personellerinden beklenen mesleki beceriler;
hevesli, girişimci, değişime ve yeniliklere açık, esnek, iş birliği içinde çalışabilme yeteneğine sahip, etkili iletişim kurabilen,
problem çözebilme becerileri olan, takım çalışmasına yatkın, mesleki gelişime açık, mesleki heyecan taşıyan, yeni bilgi ve
beceriler kazanmak isteyen, kullanıcı ihtiyaçlarını iyi analiz edebilen, planlama programlama yeteneğine sahip, plan ve yönetim
değerlendirmesini sağlıklı bir şekilde yürütebilen bireyler olmalarıdır. Buna ek olarak çocuk kütüphanecilerinin çocuk gelişimi
ve psikolojisi, okuma ile ilgili kuramlar, okumanın teşviki, kültürel ve sanatsal imkanlar, çocuk edebiyatı, alanla ilgili medya
olanakları gibi konularda yeterli bilinç ve bilgiye sahip olmaları beklenmektedir. Kütüphanelerde çocuk hizmetleri bölümlerinde
görevli kişilerin, sunulan hizmetlere yönelik farkındalığın artırılması ve belirlenen hedeflere ulaşılması için uzun döneme yayılan
kütüphane planlamalarında sürece dahil olması önemlidir (IFLA, 2003).
Çocuk kütüphanelerindeki görevliler hem kütüphanecilik hem de çocuklar ile ilgili eğitim almalıdırlar. Özellikle çocuk
bölümünde uzmanlaşmaları gerekmektedir ancak; birçok ülkede söz konusu uzman sayısı oldukça azdır. Kütüphanelerin çocuk
bölümlerinde; çalışan personel sayısına, kütüphane büyüklüğüne, genel ihtiyaçlara bağlı olarak kaç kütüphane görevlisinin
veya uzman kütüphanecinin görev yapacağı değişmektedir. Çocuk bölümlerinin bazılarında görevliler nöbet sistemi ile
çalışırken diğerlerinde bir veya iki personel çalışmaktadır. Bazı kütüphanelerin çocuk bölümlerinde görev yapmakta olan
personeller özel görev ve sorumluluklara sahiptir. Örneğin; bazı personellerin özel gereksinimi olan çocuklar üzerinde,
bazıları da okul öncesi dönemindeki çocuklar üzerinde görev ve sorumlulukları vardır (Ray, 1979, s.31-32). Ekici (2012) bir
araştırmasında ülkemizdeki çocuk kütüphanelerini içinde bulundukları koşullar bakımından incelemiştir. Araştırma sonucunda
kütüphanelerin bütçelerinin yetersiz olduğu, materyal zenginliği açısından sıkıntılar yaşadıkları, yapılmak istenen etkinliklerin
çeşitli nedenlerle yapılamadığı belirlenmiştir. Söz konusu araştırmaya göre kütüphanelerde çocuklara yönelik olarak sunulan
hizmetler de yetersiz kalmaktadır. Kütüphane personelleri ise eğitim veya kütüphanecilik alanlarında uzmanlığı olmayan
kişilerdir. Farklı ülkelerdeki çocuk kütüphanelerinde düzenlenecek olan etkinlikler ve programlar özel olarak ve büyük bir
özenle planlanırken, etkinlik ve program uygulama süreçleri de ciddi bir şekilde takip edilirken, bu araştırma sonucunda
ülkemizdeki kütüphanelerde yapılan etkinliklerin beklentileri karşılayamadığı belirlenmiştir.
Çocuk bölümlerinde çalışan personeller zaman zaman bir araya gelmeli, mesleki ilkeleri birbirleriyle tartışmalı, gerçekleştirmeyi
düşündükleri programları planlamalı ve değerlendirme yapmalıdır. Çocuk kütüphanelerinde çalışan, ancak bu alanda yeteri
kadar uzmanlaşmamış bireyler için kütüphane kaynaklarının detaylı bir şekilde anlatıldığı rehberler oluşturulmalıdır. Söz
konusu alanda yeterli deneyimi olan uzman kütüphaneciler, ülke ya da bölge çapında çeşitli kurslar, seminerler vermeli,
konferanslar düzenlemelidir. Bu eğitimlerin verilmesi için kütüphaneciler derneğine ve üniversitelerde bulunan kütüphanecilik
ile ilgili bölümlere gerekli destek sağlanmalıdır. Çocuk kütüphanesi personelleri yenilikleri takip ederek kendilerini sürekli
geliştirmelidir (Ray, 1979, s.33-34).
Çocuk kütüphanesi personellerinin uygun nitelikleri taşımaları ve bu niteliklerle de kütüphane hizmetlerini sunmaları
gerekmektedir (Cevher, 2015). Kütüphaneler ile ilgili literatür (Altay, Todorova ve Dursun, 2013; Celano ve Neuman, 2001;
Cevher, 2015; Heaviside, Dunn ve Carpenter, 1995; Yıldız, 2015;Yılmaz, 2008; Walter, 2003; Üstün, 1979; Medlar, 2016;
Gönen, Temiz ve Akbaş, 2015; Göktürk, 2010; Delice-Güller ve Bilbay, 2016; Druin, 2005) incelendiğinde, alan yazında
kütüphane personellerine yönelik yapılmış herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Yapılan araştırmalar içinde personeller ile
ilgili sınırlı bilgilere yer verilmiştir. Çocuk kütüphanelerinde çocuklara sunulan hizmet kalitesinin artırılmasında, kütüphanelerin
daha bilinir ve etkin hale getirilmesinde, kütüphane kültürüyle daha çok çocuğun tanıştırılmasında, etkinliklerin ve programların
amaca uygun şekilde yürütülmesinde görev yapan personellerin etkisinin büyük olduğu düşünülebilir. Personellere gerekli
hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerin verilmesi ve beklenen desteğin sunulması noktasında, var olan kütüphane personeli
özelliklerinin tespiti önemli görülmektedir. Bu nedenle bu araştırmada İstanbul’daki çocuk kütüphanelerinde görev yapan
personellerin mesleki özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
2.Yöntem
Araştırmanın bu bölümünde araştırma modeline, çalışma grubuna, çalışmada kullanılan veri toplama aracına, verilerin
toplanmasına ve analizine yer verilmiştir.
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2.1.Araştırma Modeli
Bu araştırma, tarama modeli ile yürütülmüş betimsel bir araştırmadır. Bu araştırmada; çocuk kütüphanelerinde görev
yapmakta olan kütüphane personellerinin mesleki nitelikleri incelendiğinden ve durum tespiti yapıldığından dolayı betimsel
tarama modeli kullanılmıştır. Çünkü tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi
amaçlayan araştırmalara uygun bir modeldir (Karasar, 2016).
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu; İstanbul ili Üsküdar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde bulunan İstanbul
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı yedi çocuk kütüphanesinde çalışan 10 personel oluşturmaktadır. Katılımcılara yönelik
demografik bilgiler Tablo.1’de sunulmuştur.

Tablo 1’e bakıldığında çalışma grubunun 4’ü kadın, 6’sı erkektir. Yaş grupları incelendiğinde 1 personel 30-35 yaş aralığında,
2 personel 36-40 yaş aralığında, 1 personel 41-45 yaş aralığında ve 6 personel de 46 ve üstü yaş aralığında bulunmaktadır.
Öğrenim durumlarına göre, 1 personel ortaokul mezunu, 5 personel lise mezunu, 1 personel ön lisans mezunu ve 3 personel
ise lisans mezunudur. Mesleki kıdemler incelendiğinde, 4 personelin 0-5 yıl arasında, 1 personelin 6-10 yıl arasında, 2
personelin 11-15 yıl arasında, 3 personelin de 16 ve üstü yıl arasında mesleki kıdeme sahip olduğu görülmektedir.
2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler
hem sabit seçenekli cevaplamayı hem de ilgili alanda derinlemesine araştırma yapmayı sağlar (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak,
Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016). Görüşme formu oluşturulurken çocuk kütüphanelerinde çalışan personellerinin mesleki
nitelikleri incelenmiş ve ilgili alanda literatür taraması yapılmıştır (Farrell, 1972; IFLA, 2003; Walter, 2003; Yılmaz, 2008;
Cevher, 2015; Mahwasane ve Mudzielwana, 2016). Ardından 20 açık uçlu sorudan oluşan “Çocuk Kütüphanesi Personel
Görüşme Formu” hazırlanmış ve 5 uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşleri sonunda şekillenen formda; kütüphane
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personellerinin demografik özelliklerini (cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, mesleki kıdem) belirlemeye yönelik 4 soru, kişisel
gelişim ile ilgili 6 soru ve mesleki bilgi durumunu belirmeye yönelik 10 soru olmak üzere toplam 16 açık 4 kapalı uçlu görüşme
sorusu yer almaktadır.
2.4. Verilerin Toplanması
Araştırmada kullanılan görüşme formunun uygulanabilmesi için İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nden gerekli izinler
alınmıştır. Kütüphaneler ile önceden iletişime geçilmiş, uygun gün ve saat belirlenmiştir. Görüşmeye başlanmadan önce
kütüphane personellerine araştırmanın amacı ve öneminden bahsedilmiş; personeller ile yaklaşık 35 dakika süren birebir
görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler; görüşmeyi yapan araştırmacının bilgileri doğru bir şekilde kaydedebilmesi, veri
kaybının önlenebilmesi ve not tutma ile oluşacak zaman kaybını önlemek için personellerden izin alınarak ses kayıt cihazına
kaydedilmiştir. Ses kaydına izin vermeyen personellerden alınan cevaplar yazılı olarak kağıda aktarılmıştır.
2.5 Verilerin Analizi
Görüşme formundan elde edilen veriler, betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Betimsel analizde veriler, önceden
belirlenmiş temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Betimsel analizin amacı, okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış şekilde
bulguları sunabilmektir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Verilerin analizinde öncelikle görüşme notları ve ses kayıtları bilgisayar
ortamına aktarılmıştır. Temize geçirilen notlar ve ses kayıtları araştırmacılar tarafından defalarca okunmuştur. Daha sonra
araştırmacılar verileri uygun temaların altına kodlamışlardır. Ardından kodlayıcı güvenirliği hesaplanmış; kodlarla ilgili %86
görüş birliği sağlanmıştır. Görüş birliğinin %70’in üzerinde olması güvenirlik için yeterli kabul edilmektedir. Bulguların
desteklenmesi ve geçerlik için önemli olduğundan; (Yıldırım ve Şimşek, 2011) personellerin görüşlerinden doğrudan
alıntılamalar yapılmıştır.
3.Bulgular
Bu bölümde çocuk kütüphanelerinde görev yapan personellerden elde edilen verilere ait betimsel analiz sonuçları sunulmuştur.

Tablo 2’ye göre hizmet içi eğitim alan 3 personel bulunurken 7 personel hizmet içi eğitim almadığını belirtmiştir. Hizmet içi
eğitim alan 2 personel bu eğitimlerin yeterli düzeyde olduğunu; 1 personel ise yetersiz düzeyde olduğunu ifade etmiştir.
Personellerin tamamı hizmet içi eğitimin gerekli olduğunu düşünmektedir.
“6 ayda bir alıyoruz eğitimler, şu an için yeterli olduğunu düşünüyorum (K1) …Hiçbir eğitim almıyoruz maalesef, verilmesi
gerekiyor aslında ama yok. (K7)”
Personellerden 9’u kütüphanede bulunan elektronik cihazları yeterli düzeyde kullandıklarını belirtmiş; 1 personel bu cihazları
kullanamadığını ifade etmiştir.
“Bilgisayar, yazıcı, faks var sadece zaten. Bunları kullanmakta da yetkin görüyorum kendimi (K2)… Bizim belirli programlarımız
var onlara giriyoruz sadece, öğrendim kullanmayı o yüzden yetkinim bu konuda. (K3)”
Kütüphanede görev yapan personellerin hiçbiri çocuk kütüphaneciliği eğitimi almamıştır. Personellerden 9’u bu eğitimin
gerekli olduğunu düşünürken 1’i gerekli olmadığı görüşündedir.
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“Almadım. Eğitime ihtiyaç var. Kendi çocuklarımızla kurduğumuz iletişim doğrultusunda burada çocuklarla birlikteyiz. Açıkçası
eğitim almayı isterdim (K6)… Hayır. Elbette var, her şeyi kendi kendimize öğrendik ama bunun eğitimi olması gerekir.
Çocuklar için hele özel bir eğitim olmalı ki onlara nasıl davranabileceğimizi bilelim. (K5)”
Personellerden 6’sı çocuk kütüphanesinde görev yapmaktan memnun olduklarını belirtirken, 4’ü memnun olmadığını
söylemiştir.
“Memnun değilim çünkü; burada eleman yetersiz, çok yoruluyoruz. Sorumluluğumuz çok fazla. Bir sürü ekstra işle uğraşıyoruz.
Sürekli etkinlik isteniyor ama ödenek yok eleman yok alt yapı yok (K1) …İşimi severek yapıyorum. Çocuklarla birlikte olmak
bana iyi geliyor. (K3)”
Personellerin tümü göreve ilk başladıklarında IFLA Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri için İlkeler kapsamında görev ve
sorumlulukların kendilerine bildirilmediğini ifade etmişlerdir.
“Göreve başladığımda sorumluluklarımı bildiren herhangi bir şey verilmedi (K5) … Müdür imzasıyla gelen bir yazı vardı.
Görev tanzimi yapılıyordu. Kütüphanede yapılacak işlerin yazıldığı bir yazı. Bahsettiğiniz ilkeleri bilmiyorum. (K7)”
Etkinliklerdeki Rol ve Görevler

Evet

Hayır

Etkinliklere karar verme

7

3

Etkinlikleri uygulama aşaması

6

4

Tablo 3 incelendiğinde çocuk kütüphanelerinde görev yapan personellerin 7’si kütüphane etkinliklerinin karar verme
aşamasında görüşlerinin alındığını ve görüşlerine değer verildiğini; 3’ü bu aşamada görüşlerinin alınmadığını ifade etmiştir.
Etkinliklerin uygulama aşamasında ise personellerin 6’sı etkinlik uygulamalarında görev aldıklarını belirtirken 4’ü etkinlik
uygulamalarında aktif rol oynamadığını ifade etmiştir.
“Genelde etkinlik kararını müdürlük veriyor. Benim görüşüm dikkate alınmıyor. Ben sadece okulların öğrenci getirmesini
sağlıyorum. Öğrenci gruplarını alabiliyoruz (K2) … Görüşlerimiz alınıyor. Örneğin; belediye de projeler sunuyor. Biz içinden
seçiyoruz. (K7)”
“Tüm işler bizde zaten, uygulamayı da yapıyoruz her şeyi yapıyoruz. Eşimin kardeşi poster afiş hazırlıyor, bina görevlilerinden
rica ediyoruz sinevizyon kuruyorlar. Arkadaşlık ilişkilerimizi kullanarak iş yürütmeye çalışıyoruz (K5) … Uygulamalarda
görev alıyorum, daha çok ortamın etkinlik için uygun hale getirilmesinde de. Etkin bir şekilde ortamı uygulamaya hazır hale
getiriyoruz. (K1)”
Tablo 4: Çocuk Kütüphanelerinde Görev Yapan Personellerin Mesleki Gelişimlerine İlişkin Sonuçlar.
Mesleki Gelişim
N
Yenilikleri takip etme
6
Kütüphane otomasyon sisteminden yararlanma
3
Veli görüşlerinden yararlanma
2
Sempozyum ve kongrelere, çeşitli kurslara katılma
2
Sosyal medyadan yararlanma
1
Tablo 5’te çocuk kütüphanelerinde görev yapan personeller mesleki rol ve görevlerini sıralarken en fazla etkinlik planlamayürütme (5), ödünç verme sistemini takip etme (4) ve kütüphane düzenini sağlama (4) yanıtlarını vermişlerdir. Daha sonra
ise çocukları karşılama ve onlarla iyi iletişim kurma (3) ve çocuklara kütüphaneyi sevdirme (3) yanıtlarını sıralamışlardır. 2
ise personel kütüphanenin tanıtılmasını mesleki rol ve görevleri arasında görmektedir.
“Çocukları karşılamak. Onlara yardımcı olmak. Masal saatinde masal anlatmak, çocuklarla oyunlar oynamak ve kütüphane
düzenini sağlamak (K2) … Okuyucuya kütüphane ile ilgili nasıl kaydolacağı, ödünç kitap alma sistemi ile ilgili bilgiler ve genel
olarak kütüphanecilikle ilgili bilgileri vermek. (K5)”
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Tablo 6: Çocuk Kütüphanelerinde Görev Yapan Personellerin Kütüphanede Bir Günü Ne Şekilde Geçirdiklerine
İlişkin Sonuçlar.
Çocuk kütüphanesinde geçen bir gün
N
Kütüphane etkinlikleri için ortam düzenleme
8
Çocukları karşılama
7
Ödünç alıp verme
7
Kütüphane içi rehberlik etme
5
Temizlik yapma
3
Tablo 6’ya göre çocuk kütüphanesinde çalışan personeller gün içerisinde en fazla yaptıkları iş olarak kütüphane etkinlikleri için
ortam düzenlediklerini (8), daha sonra çocukları karşıladıklarını (7), ödünç alıp verme (7) ve kütüphane içi rehberlik etme
(5) işlemlerini yaptıklarını ifade etmişlerdir. 3 personel ise gün içinde kütüphanenin temizliğini de yaptıklarını belirtmişlerdir.
“Okuyucuyla ilgileniyorum. Genel temizlik yapıyorum. Kitapların düzenlenmesini sağlıyorum. Sabah 8.30 akşam 17.00 arası
çalışıyorum. Burası 17 ye kadar açık (K6) … Gelen giden konukları karşılıyorum. Kütüphaneyi yapılacak etkinliklere hazır hale
getirmeye çalışıyorum. Kitapların ödünç alınması durumlarını takip ediyorum. (K2)”
Personellerin çocuk kütüphanelerini değerlendirmeleri
Olumlu

N

Olumsuz

N

Standartlara uygun, yeterli

6

Alanın küçük olması

5

Kitap sayısı yetersiz
Mekânsal özellikler çocuklar için uygun değil

4
4

Personel yetersizliği

4

Kütüphane erişiminin zorluğu

3

Tablo 7’ye göre 6 personel çalıştıkları çocuk kütüphanelerini değerlendirirken kütüphanenin standartlara uygun ve yeterli
olduğunu belirtmişlerdir. Personeller görev yaptıkları kütüphaneleri olumsuz yönde değerlendirirken, alanın küçük olmasından
(5), kitap sayısının (4) ve personelin yetersizliğinden (4), mekânsal özelliklerin çocuklar için uygun olmamasından (4),
kütüphaneye erişimin zorluğundan (3), ve alanın yeterince temiz olmamasından (1) bahsetmişlerdir.
“Genel olarak fiziki kapasitesi ve imkanlar yeterli. Kitaplar az ve yeni yayınların temininde sıkıntı yaşıyoruz. Personel yetersiz
(K2) … Bina yeterli değil, alan küçük. Raflar daha kısa olmalı, koltuk minder olmalı. Ulaşım buraya zor. Merkezi yerde
bulunmamız lazım. (K1)”
Tablo 8: Çocuk Kütüphanelerinde Görev Yapan Personellerin Çocuklarla Birlikte Geçirdikleri Zamana ve Çocuklarla İletişimde Zorlandıkları Noktalara
İlişkin Sonuçlar.

Personel ve çocuk etkileşimi
Çocuklarla geçirilen zaman

N
0-3 saat
4
4-6 saat
2
7-10 saat
4
Çocuklarla iletişimde zorlanılan noktalar
Çocukların dikkatini toplayabilme
4
Çocukları kontrol edebilme
4
Kitaplarla ilgili sorulan sorulara yanıt verememe
1
Tablo 8’e göre çocuk kütüphanelerinde görev yapan personellerin 4’ü çocuklarla gün içinde 0-3 saat; 2’si 4-6 saat; 4’ü ise
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7-10 saat zaman geçirmektedir. Personeller çocuklarla iletişim kurarken en fazla çocukların dikkatini toplayabilme (4) ve
çocukları kontrol edebilme (4) noktasında zorluklar yaşadıklarını ifade etmişlerdir.
1 personel çocuklar kitaplarla ilgili sorular sorduklarında bu sorulara yanıt vermekte zorlandığını belirtmiştir.
“Çocuklarla günde ortalama 3 saat vakit geçiriyorum. Kütüphanede kitap içerikleri hakkında pek fazla bilgi sahibi değilim.
Örneğin, yazar sorduklarında cevapsız kalıyorum. Kitabın içeriği hakkındaki bilgilerim yetersiz kalıyor. Ya da ebeveyn diyor
ki çocuğuma uygun kitap olarak ne tavsiye edersiniz, elimizde 15 bin kitap var bu durumda yetersiz kalıyorum. Cevap
veremiyorum (K3) …Çocuklarla 1-1,5 saat zaman geçiriyorum. Çocuk gelişimi ile ilgili bir eğitim almadığımız için zorlanıyoruz.
Yeni nesil oldukça zorluyor. En büyük sıkıntım çocukların dikkatlerinin çok kısa sürede dağılması. (K7)”
Tablo 9: Çocuk Kütüphanelerinde Görev Yapan Personellere Göre Çocuk Kütüphanelerinin Yararlarına Ilişkin Sonuçlar.

Personellere göre çocuk kütüphanelerinin yararları
Sosyalleşme
Okuma farkındalığı kazandırma
Kitapları sevdirme
Kuralları öğretme
Aidiyet duygusu kazandırma
Özgüven kazandırma

N
5
5
5
3
2
2

Tablo 10 incelendiğinde personeller çocuk kütüphanelerinin yararlarını açıklarken kütüphanelerin en çok çocukların
sosyalleşmelerine (5), okuma farkındalığı kazanmalarına (5) ve kitapları sevmelerine (5) katkıda bulunduğunu ifade etmişlerdir.
3 personel çocukların kuralları öğrenmelerinde, 2 personel aidiyet duygusu kazanmalarında ve yine 2 personel de özgüven
kazanmalarında çocuk kütüphanelerinin etkili olduğunu belirtmişlerdir.
“Sosyalleşiyorlar, içe kapanık çocuklar geliyor masal saatleri sonunda bir bakıyoruz kendileri masalı arkadaşlarına anlatmaya
çıkıyorlar. Özgüvenleri gelişiyor, toplum içinde konuşmayı öğreniyorlar (K4) …Okuma alışkanlığı kazandırmak, çocukları
topluma kazandırarak sosyalleşmesini sağlamak, kitapları daha çok sevmelerini sağlamak gibi. (K6)”
4.Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Çocuk kütüphanelerinde görev yapan personellerin mesleki özelliklerinin incelendiği bu araştırmanın sonucunda kütüphane
personellerinden üçünün hizmet içi eğitim aldığı, 7’sinin ise almadığı belirlenmiştir. Hizmet içi eğitim alan personellerden ikisi
eğitimin yeterli olduğunu belirtirken, diğeri yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Öte yandan personellerin tümü hizmet içi eğitimin
gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Kütüphanelerin gelişime açık alanlar olmasını sağlamak başta kütüphane personellerinin
eğitimiyle gerçekleşmektedir. Kütüphane personellerine yönelik düzenlenecek olan seminer, kurs vb. etkinlikler ile yenilikçi ve
daha etkili kütüphanelere sahip olunacaktır. Bu tür eğitimlerin yetersiz olduğu görülmektedir (Altay, Todorova ve Dursun,
2013; Ersoy, 2009).
Karadeniz (2008), çalışmasında kütüphane personellerinin çok az sayıda hizmet içi eğitime katılabildiklerini ve bu eğitimlerin
gerekli olduğunu vurgulamıştır. Kütüphane personellerinin, alacakları hizmet içi eğitimler sayesinde, çocukların bilişsel ve
duygusal durumları ile ilgili alanlarını tanıyarak, çocukları yaşlarına uygun ve hayal güçlerini zenginleştirici bilgi kaynaklarına
yönlendirmeleri mümkün olacaktır. Bu durumun sağlanması çocukların erken yaşlardan itibaren kitap sevgisi ve okuma
alışkanlığı kazanmalarında etkili olabilmektedir. Ayrıca tüm bunlar çocukların erken yaşlardan itibaren eleştirel ve sorgulayıcı
düşünme yeteneklerini geliştirecektir (Koç, 2014). Bu nedenle kütüphane çalışanlarına yönelik düzenlenecek hizmet içi
eğitimler ile alandaki bu eksiklik giderilmiş olacaktır.
Araştırmanın sonucunda kütüphane personelleri, kütüphanede bulunan elektronik cihazları yeterli düzeyde kullandıklarını ifade
etmişlerdir. Kütüphane çalışanlarının değişen teknolojiye ayak uydurarak kendilerini geliştirmeleri kütüphanelerin de yenilikçi
ortamlar olmasını sağlayacaktır (Altay, Todorova ve Dursun, 2013). Günümüzde dijitalleşen dünya ile birlikte personellerin
de bu temel beceri ve yetkinliğe sahip olmaları ve gelişimi takip etmeleri beklenmektedir (Hamada ve Stavridi, 2014).
Personellerin elektronik cihazları yeterli düzeyde kullanıyor olmaları, kütüphanede çocuklara sunulan hizmetin kalitesini
etkileyecektir.
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Kütüphanede görev yapan personellerden hiçbiri çocuk kütüphaneciliğine yönelik bir eğitim almamıştır fakat ilgili konuya
yönelik eğitimin gerekli olduğu görüşündedirler. Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği 39. madde’sinde “Kütüphanelerde göreve
yeni başlayan personele, bakanlıkça merkezi olarak verilecek temel ve hazırlayıcı hizmet içi eğitimin yanı sıra, en yakın il
halk kütüphanesi müdürlüğünde en az on beş iş günü mesleki eğitim verilir.” ifadesi yer almaktadır. Çocuk kütüphanelerinde
görev yapan personellerin, kütüphane kullanıcıları olan küçük çocuklarla etkili iletişim kurabilmeleri için belirli bir düzeyde
eğitim almaları gerektiği düşünülebilir. Bu nedenle çocuk kütüphaneciliği alanına yönelik olarak özel bir hizmet içi eğitim
düzenlemesine gidilmemesi eksiklik olarak görülebilir. Ayrıca Koç (2014)’un da araştırmasında belirttiği üzere, kütüphane
personelleri, çocukların ve diğer kullanıcıların kütüphane ile olan etkileşimlerini artırmak ve bu etkileşimi güçlendirmek için
sadece bu alanda bilgi sahibi değil aynı zamanda çalıştığı alanın da uzmanı olmalıdırlar. Alan uzmanı olan çocuk kütüphanecileri,
aldıkları eğitim sayesinde farklı bakış açısına sahip olurlar ve kendilerine güvenleri tamdır (Çelik, 2011; Gül, 2000). Bu sayede
çocuk kütüphanelerinin kalitesi de artmış olacaktır. Araştırmanın sonuçları böyle bir eğitimin verilmediğini göstermektedir.
Araştırmanın sonucuna göre personellerden 6’sı, çocuk kütüphanesinde görev yapıyor olmaktan memnun iken, 4’ü memnun
değildir. Çocuk kütüphaneciliği, halk kütüphaneciliğinden ayrılan, özel bilgi ve donanım gerektiren bir alandır (Gürbüz ve Demir,
2015). Ayrıca çocuk kütüphanecilerinin çocuk kütüphanecisi olarak etkili bir şekilde çalışabilmeleri ve işlerinden memnun
olabilmeleri için edebiyat ve kitap sevgisine sahip olmaları gerekmektedir (Adkins ve Esser, 2004). Buradan yola çıkılarak
kütüphane personelinin işini sevmesinin kitap sevgisinden kaynaklanıyor olabileceği söylenebilir. Çocuk kütüphanelerinde
görev yapmaktan memnun olmayan personellerin ise bu alanda hizmet vermek için gerekli olan özel bilgi ve donanıma sahip
olmadıkları düşünülebilir.
Personellerin tümü göreve ilk başladıklarında IFLA Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri için İlkeler kapsamında görev ve
sorumlulukların kendilerine bildirilmediğini ifade etmişlerdir. Çocuk kütüphanecileri, IFLA tarafından belirlenen ilkeleri
öğrenerek bunlara uymayı taahhüt eder (IFLA, 2018). Araştırma sonucunda çocuk kütüphanelerinde çalışan personellere
bu ilkelerin ulaştırılmamış olması eksiklik olarak görülmektedir. Görev ve sorumluluklarından haberdar olmayan bir personelin
durumu, yaptığı işin kalitesini etkileyecektir.
Araştırmanın sonucuna göre kütüphanede görev yapan personeller etkinliklerin karar verme ve uygulama aşamalarında
sorumluluk aldıklarını belirtmişlerdir. Kütüphane personelinin etkinlik uygulamalarında aktif rol alması, yaptığı işi benimsemesine
ve çocuklarla iletişimde daha verimli olmasına yardımcı olmaktadır (Cevher, 2015; Göktürk, 2010). Bu sonuç kütüphanelerde
uygulanan etkinliklerin daha iyiye götürülmesi açısından önemlidir.
Bu araştırmada kütüphane personellerinin mesleki gelişimleri için, en fazla mesleki yenilikleri takip ettikleri sonucu ortaya
çıkmıştır. Bunu sırasıyla; kütüphane otomasyon sisteminden yararlanmak, veli görüşlerinden yararlanmak, sempozyum
ve çeşitli etkinliklere katılmak ve sosyal medyadan yararlanmak gibi uygulamalar izlemiştir. Kütüphane personellerinin
meslekte etkili olabilmeleri için, yenilikleri yakından takip etmelerine, var olan bilgilerini belirli zamanlarda güncellemelerine
ve eğitilmelerine ihtiyaç duyulmaktadır (Yılmaz, 2008). Nitekim Karadeniz (2008) araştırmasının sonucunda kütüphane
personellerinin mesleki gelişimlerini yeterince takip edemedikleri sonucuna ulaşmıştır. Bu sonucun ekonomik yetersizlikler,
iş yoğunluğu ve yöneticilerin bu konuya önem vermemelerinden kaynaklandığı belirtilmiştir. Bu anlamda kütüphanecilerin
mesleki gelişimlerine yönelik yönlendirmelere ihtiyaç duydukları söylenebilir.
Araştırmanın sonucunda, çocuk kütüphanelerinde görev yapan personeller mesleki rol ve görevlerini sıralarken en fazla
etkinlik planlama-yürütme, ödünç verme sistemini takip etme ve kütüphane düzenini sağlama yanıtlarını vermişlerdir. Celano
ve Neuman (2001)’a göre kütüphaneci, kütüphanedeki kaynakları önererek ve yorumlayarak bir “okuyucu danışmanı”
olarak hizmet etmektedir. Ayrıca kütüphaneciler, öğrenim olanakları ve materyaller sunan ve koleksiyonlarındaki kaynaklar
aracılığıyla toplumu bilgilendiren kişiler olarak görülmektedirler. Bu görevlerin yanı sıra çocuk kütüphanecileri, kullanıcılarının
neye ihtiyaç duyduğunu öğrenmek ve bu ihtiyaçları karşılamak için etkili bir şekilde planlamalar yapma ve kütüphanelerini
tanıtmalıdırlar. Çocuklar ve aileleri, kütüphanenin tanıtımı için gönüllü olmaya davet edilmelidir (IFLA, 2018). Yılmaz ve Ekici
(2011), kütüphanecilerden istenen becerileri şöyle sıralamaktadır: İstekli olmak, etkili iletişim becerilerine sahip olmak,
girişimci, esnek ve değişime açık olmak ve iş birliği yapabilmek. Ayrıca kütüphanecilerin evrensel görevi mesleki bilgiyi
paylaşmak ve hizmete sunmaktır (Büyükyıldız, 2014). Buradan anlaşıldığı üzere çocuk kütüphanecilerinin mesleki rol ve
sorumlulukları oldukça geniş kapsamlıdır ve kütüphanecilerin bu bilinçle görevlerini yerine getiriyor olmaları önemlidir.
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Araştırmanın sonucuna göre çocuk kütüphanesinde çalışan personeller gün içerisinde en fazla kütüphane etkinlikleri için
ortam düzenlediklerini, kütüphaneye gelen çocukları karşıladıklarını, ödünç alıp verme işlemleriyle uğraştıklarını ve kütüphane
içi rehberlik ettiklerini belirtmişlerdir. 3 personel ise gün içinde kütüphanenin temizliğini de yaptıklarını ifade etmişlerdir.
Cevher (2015), araştırmasında çocuk kütüphanesi personellerinin gün içinde çocuklara çoğunlukla kitap seçiminde yardımcı
oldukları sonucuna ulaşmıştır. Öte yandan kütüphane içerisinde düzenlenen etkinliklerde aktif rol oynayan kütüphaneciler bu
etkinliklerin devamlılığını sağlayabilmektedirler (Yılmaz, 2004).
Kütüphane personellerinin gelen çocukları karşılamaları ve onlara kütüphane içinde rehberlik etmeleri çocuklarla olumlu yönde
iletişim kurmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca görevlilerin kütüphane etkinlikleri için ortamları düzenlemeleri, yapılan etkinliklere
onların da dahil olmalarını sağlayarak etkinlik sürecinde daha aktif olmalarını destekleyebilir. Nitekim araştırma sonuçlarının
bu yönde olması, olumlu bir durum olarak değerlendirilmektedir. 3 personelin ise kütüphane temizliği yaptıklarını belirtmeleri,
personel yetersizliğini göstermektedir. IFLA standartlarına göre kütüphanelerde temizlik ve güvenlikten sorumlu destek
personelinin bulunması gerekmektedir (IFLA, 2004). Söz konusu çocuk kütüphanelerinde destek personeli bulunmadığından
bu hizmeti kütüphane personelleri sağlamaktadır.
Araştırmada kütüphane personellerinden 6’sının çalıştıkları kütüphaneyi standartlara uygun ve yeterli olarak gördüğü tespit
edilmiştir. Diğer personeller ise çalıştıkları kütüphanenin alanının küçük olması, kitap sayısı ve personelin yetersiz olması,
mekan özelliklerinin çocuklar için uygun olmaması ve temizliğin yetersiz olması gibi sorunları olduğunu belirtmişlerdir. Çocuk
kütüphanelerinde çalışacak personelin sayısı, kütüphanenin gereksinimlerine ve büyüklüğüne göre değişmektedir (Ray,
1979). Ersoy (2018) çalışmasında, kütüphane personellerinin sayısının yetersiz olduğu sonucuna ulaşmıştır. Elde edilen bu
sonuç, araştırma sonucuyla örtüşmektedir.
Çocuk kütüphaneleri güvenli yerler olmalıdır ve burada çalışan personeller sağlık ve temizlik koşulları ile ilgili olarak yerel
uygulamaları takip etmelidirler (IFLA, 2007). Buna ek olarak kütüphane binalarının çalışanların gereksinimlerini karşılayacak
nitelikte olması gerekmektedir (Delice Güller ve Bilbay, 2016). Bu araştırma sonucunda kütüphanelerin kısmen yeterli özellikleri
taşımadıkları tespit edilmiştir.Demircioğlu (2007) da yürüttüğü araştırmanın sonucunda kütüphanelerin durumunun kötü
ve verdikleri hizmetlerin yetersiz olduğunu ortaya koymuştur. Bu araştırma, araştırma sonucuyla benzerlik göstermektedir.
Kütüphanelerde fiziki koşulların iyileştirilmesi, personel sayısının artırılması, yeterli sayıda ve nitelikli materyallerin sağlanması
ile çocuklara ve ailelerine daha iyi hizmet sunulacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın sonucuna göre kütüphane personelleri günlük ortalama 5 saatlerini çocuklarla birlikte geçirdiklerini
belirtmişlerdir. Bu süre içinde çocukların dikkatini toplama ve onları kontrol etme konusunda zorluklar yaşadıklarını ifade
etmişlerdir. Bunun nedeni olarak kütüphane personellerinin çocuk gelişimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı öne
sürülebilir. Çocuk kütüphanecilerinin çocuk gelişimi ve psikolojisi, çocukla iletişim ve çocuk edebiyatı konuları hakkında bilgi
sahibi olmaları beklenmektedir (Yılmaz ve Ekici, 2011; IFLA, 2018). Nitekim ulaşılan bir diğer sonuçta kütüphanecilerin
yeterli düzeyde hizmet içi eğitim almadıkları belirtilmiştir. Hizmet içi eğitimlerin yetersizliği de çocuk kütüphanelerinde görev
yapan kütüphanecilerin çocuklar üzerinde kontrol sağlama ve çocukların ilgilerini çekebilme konularında çeşitli problemler
yaşamalarına neden olabilir.
Araştırmanın diğer bir sonucuna göre personeller çocuk kütüphanelerinin çocukların sosyalleşmelerine, okuma farkındalığı
kazanmalarına ve kitapları sevmelerine katkıda bulunduğunu ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra kütüphanelerin kuralları
öğrenme, aidiyet ve özgüven gelişimi gibi konularda destek sağladığını belirtmişlerdir. Çocuk kütüphaneleri çocukların
kütüphane kültürüne alışmasını, kitap ve okuma sevgisi kazanmasını sağlayan, toplumsal değişimlere ayak uydurmasına
yardımcı olan ve çocuklara kütüphane kullanma becerisi kazandıran mekanlardır (Gönen, Temiz ve Akbaş, 2015). Bu açıdan
ele alındığında çalışma grubunda yer alan personellerin, çocuk kütüphanelerinin vizyonu hakkında bilinçli oldukları yorumu
yapılabilir. Günümüzde artan okuma oranlarıyla birlikte, çocuk kütüphanesi personelleri kurumlarının en güçlü savunucuları
olarak görülmektedirler. Bir araya gelerek çocukları, gençleri ve toplumun diğer üyelerini kütüphane ortamı ile tanıştırabilirler.
Okuma ve okuryazarlığın hayati önem taşıdığı 21. yüzyıl toplumunda çocuk kütüphaneleri ve personellerinin değeri giderek
güçlenmektedir (IFLA, 2018).
Çocuk kütüphanelerinde görev yapan personellerin mesleki özelliklerinin incelendiği bu araştırmanın sonuçlarına bağlı olarak
araştırmacılara ve uygulayıcılara şu öneriler getirilmiştir: Kütüphane çalışanlarının alandaki yenilikleri takip etmesi ve mesleki
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gelişimleri için hizmet içi eğitimler düzenlenmeli ve düzenlenen eğitimlerin içeriği kütüphanecilerin ilgi ve gereksinimlerine
göre belirlenmelidir. Kütüphane personellerinin görev ve sorumluluklarını tanımlayan bilgilendirme yazılarının göreve
başlamadan onlara bildirilmesi önerilmektedir. Kütüphanelerin personel gereksinimlerini karşılamadığı sonucundan yola
çıkılarak, kütüphanelerde uygun çalışma koşullarının sağlanması ve personel yetersizliğinin giderilmesi noktalarında önemli
adımların atılması gerekmektedir.
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Öz
Gaziantep Çocuk Kütüphanesi, 0-12 yaş aralığındaki çocuklara okumayı sevdirmenin yanı sıra, aile bağlarını güçlendirmek
ve çocuklarımızın sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla, özgün ve örnek bir proje olarak tasarlanmış ve Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi tarafından başarı ile gerçekleştirilmiştir. Projemiz Türkiye’nin ilk “uygulamalı” çocuk kütüphanesidir.
Ebeveynleriyle birlikte kütüphanemize gelen çocuklar güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğlenceli vakit geçirebilirler, kitapların
renkli dünyalarında gezebilir, istedikleri kitapları okuyabilir, okumayı bilmeyenler hikayeler-masallar dinleyip hayal kurmayı
öğrenebilirler, ayrıca, sunulan kültürel ve sanatsal etkinliklere katılarak sosyal gelişimlerine katkı alabilirler.
Kütüphanemizin mekan tasarımında kullanılan tüm elemanlar çocukların istedikleri kitaba en kolay biçimde erişebilmelerine
imkan tanıyacak şekilde dizayn edilmiştir. Kitap okumanın yanı sıra, uygulama atölyeleriyle çocukların yeteneklerini
keşfetmelerine, yaparak öğrenmelerine, içinde yaşadıkları çevreyi ve toplumu keşfetmelerine yardımcı olmak amaçlanmıştır.
Kütüphanemizde Türkçe eserlerin yanı sıra farklı dillerde yazılmış kitaplar da küçük okuyucuların hizmetine sunulmaktadır.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphanesi özgün tasarımı ve tüm faaliyetleriyle başta yerel ihtiyaçları karşılamaya
çalışırken, diğer yandan ülkemizdeki diğer şehirlere de örnek teşkil eden özgün tasarımı ile kendine önemli bir yer edinmiştir.
Bir yılı aşkın süredir hizmet verene kütüphanemizin gördüğü yoğun ilgi nedeniyle şehrimizde üç yeni çocuk kütüphanesi daha
planlanmış olup bitmek üzere olan iki tanesi çok yakında hizmete açılacaktır.
Abstract
The Gaziantep Children’s Library has been designed as a unique and exemplary project with the intent of strengthening
family ties and contributing to the social development of our children, besides to endear children (0 to 12 years old)
to enjoy reading. It, in turn, has been successfully accomplished by Gaziantep Metropolitan Municipality. Our project is
Turkey’s first “hands-on” children’s library.
The Parents and children who can spend time in the library together, experience a joyful and family-friendly environment.
Children are able to enter the colorful world of books where they can read any book they want. Even the little ones who
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cannot read yet can enjoy story time sessions where they can enrich themselves through imagination. Our library may also
contribute to their development of social skills by participating in the cultural and artistic activities.
All elements of our library have been designed to allow children to easily access to the books. In addition to reading books,
it was aimed to help children discover their own talents through art workshops, learn by doing, explore the society and
the environment they live in.
In addition to the books in Turkish, we have also made books available in other languages for our little friends to enjoy.
While the Gaziantep Metropolitan Municipality Children’s Library is playing an important role trying to meet local needs, on
the other hand, it is taking a leading role for other cities in Turkey, with its original structural design and joyful activities.
Due to the intense interest of our on-going service for over a year, three new children’s libraries have been planned and
two of them built and will soon open their doors to our city.
Anahtar Sözcükler: Gaziantep; Çocuk; Kütüphane; Sanat; Kültür; Atölye
Keywords: Gaziantep; Children; Library; Art; Culture; Workshop
1.Giriş
Çocuk kütüphaneleri, çoğu zaman, hayat boyu öğrenmenin ilk duraklarıdır. Geleceğin okuyucuları ve öğrencileri burada
heyecan verici, zengin ve farklı kaynaklarla tanışırlar, öğrenmenin zevkini tadarlar. Buradaki kitap ile ilk karşılaşma deneyimleri
hayat boyu onların bilgi ile olan etkileşimlerini şekillendirir. Eğer çocuklara erken yaşlarda bilgi edinmenin heyecanı ve hayal
kurmanın doğru kılavuzu olan kitaplar sevdirilirse, çocuklar;
•
bireysel gelişimin hayati elementlerinden biri olan okuma alışkanlığı kazanabilirler,
•
gelecekteki hayatlarını zenginleştirebilirler,
•
mensubu oldukları topluma da daha olumlu katkılar verebilirler. Çünkü çocukluk dönemi öğrenmenin kalıcı bir alışkanlık
hale gelmesindeki en önemli dönemdir.
“Nitelikli bir çocuk kütüphanesi, çocukları yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri ile donatarak, onların topluma
katılımlarını ve katkıda bulunmalarını sağlar.” (Yılmaz, 2011).
Öğrenme güçlüğü çeken küçük bireylerin kütüphaneye alışıp kendilerine uygun materyallere erişiminin kolaylaştırılması da
paha biçilmez bir destektir.
Çocuk kütüphaneleri, ayrıca, toplumun erişkin bireyleri için de cazip bir aşılanma ortamı oluştururlar. Çocuklarının kitaba
olan ilgisi, onları getiren ebeveynlerin de heveslenip okumaya karşı ilgilerini artırabilir (Gill, 2001). Böylece, hem çocuklarını
kültürün ve bilginin kaynaklarına ulaştırmış, hem diğer çocuklarla kaynaştırmış, hem de kendileri diğer ebeveynlerle tanışmış
olurlar.
2.Projenin Tasarımı
Öncelikle uluslararası örnekler incelenerek bir çocuk kütüphanesinde olması gereken özellikler kararlaştırıldı. Başlangıçta en
önemli konu kütüphanenin yeriydi ve bir anne ile küçük çocuklarının kolayca ve güvenle ulaşabilecekleri, merkezi bir yerleşimi
olan 100. Yıl Parkı alanı seçildi.
Park içinde tamamı çocukların davranış biçimleri göz önüne alınarak kütüphane binası inşa edildi. Binanın girişinden
koridorlarına, merdiven yüksekliklerinden okuma salonlarına, faaliyet odalarından tuvaletlerine kadar tüm alanları çocukların
ihtiyaçlarına göre özenle tasarlandı. Mobilyalarının renginden, kitaplıkların yüksekliklerine kadar çocukların kitap başlıklarını
rahatça okuyabileceği ve rahatça ulaşabileceği şekilde yeniden imal edildi. Çünkü, mobilyalar çok büyük olursa çocuklar
kendilerini rahat ve yeterli hissetmezler. Bu da onların okuma ve yeni şeyler denemeleri için gereken kendilerine güven
duymalarını engeller.
Resim 1. Gaziantep Çocuk Kütüphanesi’nin ana girişi (a) ve 100 Yıl parkı içindeki yerleşimi (b).
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Kitaplıklar, okuma alanları, hikaye zamanı, meslek tanıtımları ve yapılan diğer etkinlikler için uygun ve yeterli alanların
olması sağlandı. Engelli bireylerin kütüphanenin tüm imkanlarından kolayca faydalanabilmeleri için mekanlar “Engelsiz
Kütüphane” anlayışı ile dizayn edildi.

Resim 2. Kütüphanenin iç mekan tasarımı çocuklara göre yapıldı.

Özenle seçimi yapılmış, iyi yazılmış, klasiklere ilaveten yine çocukların seveceği konularda, cazip, renkli kitaplardan oluşan
zengin bir koleksiyon hazırlandı.
Amaca uygun olarak seçilen kütüphane personeline, çocuklar ve ebeveynler ile nasıl çalışacakları konusunda eğitimler verildi.
Kütüphanede anlatılan hikayelerden, tanıtımı yapılan birbirinden farklı meslek gruplarının seçimine kadar çocukların ilgilerini
canlı tutarak kütüphanenin cazip bir mekan haline dönüştürülmesi sağlandı.

Resim 3. Okullardan getirilen çocukların aktivitelere katılımı.

3.Kütüphanede yapılan aktiviteler?
Kütüphanemizde haftanın 7 günü, aşağıdaki aktiviteler ile hizmet verilmektedir. Bu hizmetler ücretsiz olarak, ebeveynleri
ile birlikte gelen çocuklara verildiği gibi, ayrıca kendi başlarına kütüphaneye gelme imkanları olmayan ailelerin çocuklarını
ilkokullardan ve okul öncesi eğitim kurumlarından öğretmenleriyle birlikte, belediye tarafından getirilerek verilmektedir.

Resim 44. Hikaye zamanı uygulaması (a) ve ebeveyn katılımı (b).
Hikaye Zamanı; hem çocuklara hoş vakit geçirtmek hem de kitapları tanıtarak sevdirmek amaçlı yapılan ana faaliyetlerimizden biridir. Özenle seçilen
kitaplar, çocuklara profesyonelce gösterilerek içindeki hikayeler anlatılır. Faaliyet esnasında ebeveynler de salona alınarak çocuklarına nasıl kitap
okuyacakları öğretilir.
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Resim 55. Meslek Tanıtımı (a) ve Yazarlık Atölyesi (b)

Meslek Tanıtımı; çocukların içinde yaşadıkları topluma daha farkında ve duyarlı büyümelerini sağlamak amacıyla, çocukların
günlük hayatlarında sıkça karşılaştıkları meslek gruplarından, düzenli olarak profesyoneller davet edilerek çocuklarla birlikte
meslek tanıtımları ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
Sanat Atölyeleri; kütüphanede kitapların yanı sıra çocukların bireysel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek Müzik, Mozaik,
Drama, Resim ve Yazarlık temalı atölyeler yer almaktadır. Bu alanlarda uzman eğitimciler gözetiminde düzenlenen uygulamalarla
çocukların uygulama yaparak öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Eğlenceli aktivitelerle kendi yeteneklerini keşfeden çocukların,
sanatın temel alanlarında duyarlılık kazanmaları ve hayal gücünün zenginleştirmeleri hedeflenmektedir.

Resim 6. Drama atölyesi ( a ) ve Resim atölyesi (b)

Yazarlık Atölyesi, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırırken yazmaya da özendiren, kendini yazarak ifade edebilme becerisi
kazandırmaya yönelik bir başka uygulamalı aktivitelerdir. Ülke çapında isim yapmış yazarlar davet edilerek yapılan bu faaliyet,
çocukların hayal dünyalarının zenginleşmesine büyük katkı sağlamaktadır. Kurmaca Masal Atölyesi ise çocuğun kitaba olan
farkındalığı arttırılmaya yönelik bir başka uygulamalı atölye çalışmasıdır. Her ay düzenlenen Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor
etkinliği kapsamında kütüphanemizi ziyaret eden yazarlar ile çocuklarımızı buluşturulmaktadır.
Kütüphane etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz aktivitelerden bir diğeri de Okuma Şenliği’dir. Bu şenlik okumaya teşvik
ve kitapseverler için kaçınılmaz bir fırsat olarak sunulmaktadır.
“Bilgi çağının olanaklarından yararlanabilmek konusunda her birey eşit haklara sahiptir. Çok çeşitli ve çok yönlü bilgiye
gereksinimleri olan görme engelli kullanıcılar öğrenimleri süresince farklı formatlarda bilgiye erişim alanında problemler
yaşamaktadırlar” (Aydın, 2013). Gaziantep Çocuk Kütüphanesi, bu problemin çözümüne yönelik “engelsiz kütüphane
hizmetleri” sunmaktadır. Görme engelli kullanıcılar kendilerine sağlanan imkanlarla kolayca kitap okutup sosyal hayatlarını
kolaylaştırabilmektedirler.
Her ay “Uzman Buluşmaları” başlığı ile bir eğitim uzmanı davet edilerek, ebeveynlerin çocuklarına daha bilinçli davranmalarına
yönelik toplantılar gerçekleştirilmektedir.
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Resim 7. Müzik atölyesi (a) ve Okuma şenliği (b)

Günlük ziyaretler ve ödünç alma işlemleri ile el değiştirirken kirlenen kitaplar sağlık açısından risk taşımaktadır. Kütüphanemizde
okuyucudan geri dönen kitaplar otomatik makinelerde sterilizasyon işlemi gördükten sonra raflara geri yerleştirilmekte ve
yeni okuyucuya temiz bir şekilde ulaşması sağlanmaktadır.
“Senin İçin Yapıyorum” başlıklı aktivitede bazı imkanlara sahip çocuklarımızın aynı imkanlara sahip olmayan diğer çocuklar için
onları mutlu edecek bir şeyler yapabileceklerini öğretmek amaçlanmaktadır.

Tablo 1 ve 2 de kütüphanemizin açıldığı günden 2018 Haziran ayı sonuna kadar toplanan sayısal verileri incelendiğinde; 2017
yılı boyunca ulaşılan toplam ziyaretçi sayısının 75.298, 2018 ilk 6 ayında ulaşılan toplam ziyaretçi sayısının ise 45.369’e
ulaştığı görülmektedir. Bu veriler ışığında kullanıcıların kütüphaneye olan ilgilerinde sevindirici düzeyde artışların olduğu
gözlemlenmektedir.
Tablo 1. Tablo 1: Gaziantep Çocuk Kütüphanesi 2017 yılı verileri
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4.Kütüphanemizin Geleceği
Projemizin en önemli aşaması halen üzerinde çalıştığımız “sürdürülebilirlik” konusudur. Çocuk Kütüphanemiz Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulmuş ve işletilmektedir. Ancak, kullanıcıların, yani hizmetten yararlananların kütüphaneyi
sahiplenmesinin sağlanması, kütüphane faaliyetlerinin toplum gönüllülerinin finansal ve işlevsel katkıları ile desteklenmesi
gereklidir. Böylece kütüphanemiz kendi kendine yetebilir bir formata dönüşebilir ve projemizin gelecek kaygısı ortadan kalkarak
sürdürülebilirlik hedefini gerçekleşebilir.
İlk yıl içinde görülen faydalar ve halkımızdan alınan geri bildirimlerle gelinen noktada yeni kütüphaneler yapılması kararı
alınmıştı. Şehrin dinamikleri göz önüne alınarak seçilen lokasyonlarda 3 yeni çocuk kütüphanesi daha yapılmakta olup, 2
tanesi 2 ay içinde 100 bin yeni kitap koleksiyonu ile faaliyete geçirilecektir.
Gelecekte; hedef kitlemizi büyütmek, koleksiyonumuzu zenginleştirmek, çocukları daha çok kitapla buluşturarak etki
alanlarımızı genişletmek için yapacağımız atılımlarla, “ülkemizin geleceğini daha iyi nesillere bırakmak için” çalışmalarımızı
sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz.
Teşekkür
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphanesi projesinin gerçekleşmesinde vizyonu, inancı ve büyük gayretleriyle destek
veren Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Fatma ŞAHİN hanımefendiye tüm çocuklarımız adına şükranlarımızı sunarız.
Ayrıca, Genel Sekreter Deniz KÖKEN’e, Genel Sekreter Yardımcısı Oya ALPAY’ a, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hülya
YILDIZ’a, Fen İşleri Daire Başkanı Sevda USALP’e, Dış İlişkiler Daire Başkanı Ahmet ERTÜRK’e projeye destekleri ve değerli
katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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Öz
Kuşaklararası bilgi aktarma sürecini kalıcı hale getiren kitap, matbaanın keşfi ve 15. yüzyılda Gutenberg’in matbaa teknolojisiyle
birlikte daha geniş kitlelere ulaşmaya başlamıştır. 17. yüzyılda ise o dönemlerde “küçük yetişkinler” olarak görülen ve
yetiştirilen çocukların farklı bir gelişim döneminde oldukları üzerine eğilimler başlamış ve sonuç olarak “çocukluk” kavramı
ortaya çıkmıştır. Çocukluk kavramının kullanılmaya başlamasıyla birlikte 18. yüzyılda çocuk edebiyatı alanında ilk örnekler
verilmeye başlanmıştır. Sadece metinlerden oluşan çocuk kitaplarının içerisine ağaç baskı, gravür baskı, linol baskı gibi farklı
baskı teknikleriyle resimlemeler eklenmeye başlanmış ve bu süreçlerin sonunda resimli çocuk kitabı alanı oluşmuştur.
Günümüzde ise basılı kitap formundan etkileşimli elektronik kitap formuna geçiş yapan ve 18. yüzyıldan itibaren başlayarak
günümüze kadar uluslararası çapta başarılı çalışmalar verilen resimli çocuk kitabı alanı, özellikle okul öncesi çocuk ve ebeveyn
arasında önemli bir köprü oluşturmaktadır. Resimli çocuk kitapları, okul öncesi çocukların gelişiminde değerler eğitimi için
vazgeçilmez bir kaynak ve çocuk yayınlarının başlıca öğesidir. Hedef kitlesi çoğunlukla okul öncesi çocuklar olan resimli çocuk
kitapları ve çocuk yayınları, tasarımından içeriğine kadar diğer kitaplardan çok daha özel olarak ele alınmalıdır. Örneğin; içerik
açısından konunun sunuş biçimi, bilimsel değerlere uygunluğu, değerler eğitimine uygunluğu, metin tipografisi, illüstrasyonları
gibi birçok faktöre dikkat edilerek üretilmelidir. Biçimsel açıdan ise kitabın sayfa sayısı, baskı kalitesi, ciltlenmesi, sayfa düzeni,
metin düzeni, yazım ve noktalama işaretleri, görselleri gibi birçok faktöre dikkat edilerek üretilmeli ayrıca bu faktörler kitabın
hitap ettiği çocuğun yaş özelliklerine göre de değişmelidir. Söz konusu bu faktörler basılı çocuk yayınları için geçerli olmakla
birlikte günümüzde elektronik ortamda üretilen etkileşimli çocuk kitapları için yeniden gözden geçirilmelidir.
Elektronik ortamda var olan ve iPad, kindle gibi donanımlar aracılığıyla erişilebilen etkileşimli çocuk kitapları, basılı olarak
bulunan resimli çocuk kitaplarına göre birçok farklılıklar içermektedir. Basılı resimli çocuk kitabının kağıttan oluşan sayfa
yapısı etkileşimli çocuk kitabında ekran şeklinde ortaya çıkmakta, ekrandaki yazı dahil her öğe görüntü kalitesi bozulmadan
yakınlaştırılıp uzaklaştırılarak görüntülenebilmekte, kitabın bütün içeriğinin çözünürlüğü kullanılan donanımın ekran
çözünürlüğüne göre uyarlanmakta ve birden çok binlerce sayfalık etkileşimli çocuk kitabı çok küçük boyuttaki depolama
donanımlarına aktarılıp istenilen yere elektronik olarak taşınabilmektedir. Etkileşimli çocuk kitabının basılı resimli çocuk
kitabından farklı olan en önemli özelliği ise etkileşimli öğeler olarak nitelendirilen ve iletişimi çift yönlü hale getirerek etkileşim
boyutuna taşıyan video, animasyon, ses gibi etkileşim öğeleri içermesidir. Etkileşimli çocuk kitaplarının içerisine oyunlar,
bulmacalar, boyamalar gibi oyun çağında olan ve teknolojinin içerisine doğan yeni nesil çocukların değerler eğitimine katkı
sağlayacak bir çok etkileşimli uygulama ve etkinlikler de eklenebilmektedir. Bu ve bunlar gibi birçok özelliğe sahip olan
etkileşimli çocuk kitaplarının kullanımı tüm dünya da hızla yaygın hale gelmektedir.
Bu nedenle, çocuklara hitap eden yayınların doğru bir şekilde geliştirilmesi için; illüstratör, çocuk gelişimi uzmanı, pedagog ve
yazılım mühendisinden oluşan komisyonlar eşliğinde resimli çocuk kitaplarının ve etkileşimli çocuk kitaplarının hızla geliştirilmesi
ve yayıncılar aracılığıyla yaygın kullanımının sağlanması, üretilen kitabın etkin olması açısından oldukça önem arz etmektedir.
Gelişen teknolojiyle birlikte algıları değişen çocuklar için üretilen yayınların da teknolojiye göre doğru ve etkili bir şekilde
değişmesi gerekmektedir. Bununla birlikte üretim, yayınlama, dağıtım, saklama ve paylaşma şekilleri değişen kitabın; içerik,
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biçim, dil, resimleme açılarından yeniden ele alınarak etkileşimli çocuk kitapların üretilmesinde izlenecek yollar tartışılmalıdır.
Bu çalışmada basılı kitaplar için geçerli olan kuralların; teknolojinin içine doğan, dünyayı sadece görsel olarak algılayan okul
öncesi dönemdeki çocuklar için hazırlanan etkileşimli çocuk kitaplarına göre yeniden değerlendirmesi ve uyarlanmasının
gerekliliği tartışılmış ve literatür taramasına göre etkileşimli çocuk kitaplarının içereceği unsurlar ortaya koyulmuştur.
Abstract
Books, making the process of transferring information from one generation to the other permanent, have been reaching a
wider audience since the discovery of the press and the printing technology of Gutenberg in the 15th century. In the 17th
century, when children were regarded as “little adults” and raised through this perspective, new tendencies on realizing
their being in a different developmental period started and, as a result, the concept of “childhood” came into being. With
the use of the concept of childhood, early examples of children’s literature were given in the 18th century. By adding
paintings with different printing techniques, such as wood printing, gravure printing, and linoleum printing in children’s
books, which used to include only texts, illustrated children’s books started to take shape.
Today, the illustrated children’s book field, which has transitioned from printed book form to interactive electronic book
form, and which has given successful works since the 18th century, forms a significant bridge especially between preschool children and their parents. Illustrated children’s books are an indispensable source for value education in preschool children’s development and the main element of children’s publications. Illustrated children’s books and children’s
publications, whose target audience is mostly pre-school children, must be treated more carefully from their design
to their content compared to the other books. For example; they should be produced by paying attention to many
factors such as presentation style of the subject, consistency with scientific values, suitability to values education, text
typography, and illustrations. From a stylistic point of view, the book must be produced with careful consideration of many
factors such as the number of pages, printing quality, binding, page layout, text layout, writing and punctuation marks,
and visuals, besides, these factors must vary according to the age characteristics of the child. In particular, these factors
which are valid for printed children’s publications should be re-examined for interactive children’s books produced in the
electronic environment nowadays.
Interactive children’s books, which exist in electronic environment and are accessible through hardware such as iPads and
kindles, have many differences from printed illustrated children’s books. The page structure of the printed children books
is on paper, while it exists as a screen in interactive children’s books, where each item including the text on the screen
can be zoomed in and out, and be displayed without distorting the image quality, the resolution of the entire contents of
the book can be adapted to the screen resolution of the equipment in use, and multiple interactive children books which
have thousands pages in total can be transferred to the storage devices to be transported electronically to the desired
locations. The most important feature of the interactive children’s books which are different from the printed picture
books is that they contain interactive elements such as videos, animations and voice recordings, which are considered
as interactive items, bringing communication to the dimension of interaction by making it bi-directional. Games, puzzles,
paintings, and many other interactive applications and activities which will contribute to the education of children from
the new generation, who are born into technology, can be added to interactive children’s books. The use of interactive
children’s books with such and many other features is rapidly becoming widespread throughout the world.
For this reason, in order to develop children’s publications correctly, it is very crucial to rapidly develop illustrated
children’s books and interactive children’s books with active participation of commissions consisting of illustrators, child
development specialists, pedagogues and software engineers and to ensure the widespread use of these books through
the publication houses, hence the produced books can be efficient.
The publications produced for children whose perceptions have been changed with the developing technology must be
changed correctly and effectively according to technology. In addition, since ways of production, publishing, distribution,
storage, and sharing of the books have been altered; the ways to be followed in production of interactive children’s books
should be discussed by reconsidering the context, form, language, and painting styles.
In this work, necessity of adoption and reevaluation of the rules, which are valid for printed books, are discussed considering
the interactive children’s books which are prepared for pre-school children, who are born into technology and perceive the
world only visually, and the sine qua non contents of interactive children’s books are proposed according to a thorough
literature review.
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Özellikleri
Keywords: Pre-school Publications; Interactive Children’s Books; Illustrated Children’s Books; Content Features of
Children’s Publications
1.Giriş
Kuşaklararası bilgi aktarma sürecini kalıcı hale getiren kitap, matbaanın keşfi ve 15. yüzyılda Gutenberg’in matbaa
teknolojisiyle birlikte daha geniş kitlelere ulaşmaya başlamıştır. Şirin (2016) ele aldığı çalışmasında Philippe Ariès’e göre 17.
yüzyıla kadar bir “çocukluk fikri” ’nin olmadığını çünkü Orta Çağda çocukların genellikle “büyüklüğe irca edilmiş yetişkinler”
olarak görüldüğünü söylemiştir. 17. yüzyılda o dönemlerde “küçük yetişkinler” olarak görülen ve yetiştirilen çocukların farklı
bir gelişim döneminde oldukları üzerine eğilimler başlamış ve sonuç olarak “çocukluk” kavramı ortaya çıkmıştır. Çocukluk
kavramının kullanılmaya başlamasıyla birlikte 18. yüzyılda çocuk edebiyatı alanında ilk örnekler verilmeye başlanmıştır. Çocuk
edebiyatıyla ilgili çalışmalar 18. Yüzyılda başlamış ve 80’li yılların ortalarında ise en başarılı örneklerini ortaya çıkarmıştır
(Kaminski, 2009). İlk başlarda sadece metinlerden oluşan çocuk kitaplarının içerisine ağaç baskı, gravür baskı, linol baskı gibi
farklı baskı teknikleriyle resimlemeler eklenmeye başlanmış ve bu süreçlerin sonunda resimli çocuk kitabı alanı oluşmuştur.
Günümüzde ise basılı kitap formundan etkileşimli elektronik kitap formuna geçiş yapan ve 18. yüzyıldan itibaren başlayarak
günümüze kadar uluslararası çapta başarılı çalışmalar verilen resimli çocuk kitabı alanı, özellikle okul öncesi çocuk ve ebeveyn
arasında önemli bir köprü oluşturmaktadır. Resimli çocuk kitapları, okul öncesi çocukların gelişiminde değerler eğitimi için
vazgeçilmez bir kaynak ve çocuk yayınlarının başlıca öğesidir. Hedef kitlesi çoğunlukla okul öncesi çocuklar olan resimli çocuk
kitapları ve çocuk yayınları, tasarımından içeriğine kadar diğer kitaplardan çok daha özel olarak ele alınmalıdır. Örneğin; içerik
açısından konunun sunuş biçimi, bilimsel değerlere uygunluğu, değerler eğitimine uygunluğu, metin tipografisi, illüstrasyonları
gibi birçok faktöre dikkat edilerek üretilmelidir. Biçimsel açıdan ise kitabın sayfa sayısı, baskı kalitesi, ciltlenmesi, sayfa düzeni,
metin düzeni, yazım ve noktalama işaretleri, görselleri gibi birçok faktöre dikkat edilerek üretilmeli ayrıca bu faktörler kitabın
hitap ettiği çocuğun yaş özelliklerine göre de değişmelidir. Söz konusu bu faktörler basılı çocuk yayınları için geçerli olmakla
birlikte günümüzde elektronik ortamda üretilen etkileşimli çocuk kitapları için yeniden gözden geçirilmelidir.
Elektronik ortamda var olan ve iPad, kindle gibi donanımlar aracılığıyla erişilebilen etkileşimli çocuk kitapları, basılı olarak
bulunan resimli çocuk kitaplarına göre bir çok farklılıklar içermektedir. Basılı resimli çocuk kitabının kağıttan oluşan sayfa
yapısı etkileşimli çocuk kitabında ekran şeklinde ortaya çıkmakta, ekrandaki yazı dahil her öğe görüntü kalitesi bozulmadan
yakınlaştırılıp uzaklaştırılarak görüntülenebilmekte, kitabın bütün içeriğinin çözünürlüğü kullanılan donanımın ekran
çözünürlüğüne göre uyarlanmakta ve birden çok binlerce sayfalık etkileşimli çocuk kitabı çok küçük boyuttaki depolama
donanımlarına aktarılıp istenilen yere elektronik olarak taşınabilmektedir. Etkileşimli çocuk kitabının basılı resimli çocuk
kitabından farklı olan en önemli özelliği ise etkileşimli öğeler olarak nitelendirilen ve iletişimi çift yönlü hale getirerek etkileşim
boyutuna taşıyan video, animasyon, ses gibi etkileşim öğeleri içermesidir. Etkileşimli çocuk kitaplarının içerisine oyunlar,
bulmacalar, boyamalar gibi oyun çağında olan, oyunla öğrenen ve teknolojinin içerisine doğan yeni nesil çocukların değerler
eğitimine katkı sağlayacak bir çok etkileşimli uygulama ve etkinlikler de eklenebilmektedir. Bu ve bunlar gibi bir çok özelliğe
sahip olan etkileşimli çocuk kitaplarının kullanımı tüm dünya da hızla yaygın hale gelmektedir.
Bu nedenle, üretilen kitabın etkin olması için; illüstratör, çocuk gelişimi uzmanı, pedagog ve yazılım mühendisinden oluşan
komisyonlar eşliğinde resimli çocuk kitaplarının ve etkileşimli çocuk kitaplarının hızla geliştirilmesi ve yayıncılar aracılığıyla
yaygın kullanımının sağlanması oldukça önem arz etmektedir.
Gelişen teknolojiyle birlikte algıları değişen çocuklar için üretilen yayınların da teknolojiye göre doğru ve etkili bir şekilde
değişmesi gerekmektedir. Bununla birlikte üretim, yayınlama, dağıtım, saklama ve paylaşma şekilleri değişen kitabın; içerik,
biçim, dil, resimleme açılarından yeniden ele alınarak etkileşimli çocuk kitaplarının üretilmesinde izlenecek yollar tartışılmalıdır.
Bu çalışmada basılı kitaplar için geçerli olan kuralların; teknolojinin içine doğan, dünyayı sadece görsel olarak algılayan okul
öncesi dönemdeki çocuklar için hazırlanan etkileşimli çocuk kitaplarına göre yeniden değerlendirmesi ve uyarlanmasının
gerekliliği tartışılmış ve literatür taramasına göre etkileşimli çocuk kitaplarının içereceği unsurlar ortaya koyulmuştur.
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2.Kitabın Gelişimi ve Resimli Çocuk Kitapları
Yazının icadına kadar sözlü şekilde ilerleyen bilgi aktarım süreci yazının icadından sonra kalıcı hale gelmiştir. Gelecek nesillere
bırakılmak istenilen deneyim, bilgi, fikir ve görüşler yazı aracılığıyla kitap haline getirilerek aktarılmıştır. Erkmen (2018) kitabı
“yazının, yazılanda saklı olan düşüncenin görülür-okunur hale gelmesidir” şeklinde tanımlamıştır. Kitap, yazılan deneyim ve
bilgilerin bir araya getirilerek kalıcı hale getirilmesini ve aktarılmasını sağlamıştır. Yazının icadından günümüze kadar kil tablet,
parşömen, papirüs, kodeks ve elektronik-etkileşimli formunu alan kitap, bilgi aktarım sürecinde her dönemde kuşaklar arası
köprü oluşturmuş ve her zaman aynı işlevi görmüştür.
Kitabın el yazmasıyla, hattatlar aracılığıyla başlayan çoğaltım işlemi, Çinlilerin 13. Yüzyılda matbaayı bulmasıyla birlikte
hızlansa da bu teknolojinin kısıtlı imkanları, tahta kalıpların kısa sürede deforme olması, kullanılan alfabenin farklı olması ve
Çin’den yayılamaması sebebiyle dünya çapında etkisi olmamıştır. Çin’de bu teknolojiyle basılan ilk kitap “Diamond Sutra”
(Elmas Sutra) isimli Budist öğretileridir (Tepecik, 2002).
Kitap için en büyük dönüm noktası 15. Yüzyılda Gutenberg’in hareketli metal hurufat teknolojisi olmuştur ve bu icat kitap
basım sürecinde uluslararası çapta yeni bir çağı başlatmıştır. Gutenberg’in hareketli hurufat teknolojisiyle 1457 yılında
bastığı ilk kitap “Kitabı Mukaddes” (İncil) olmuştur (Özkaya Duman, 2013). Gutenberg’in icadıyla birlikte kitap, daha ucuz,
daha kolay erişilir hale gelmiş ve önceleri sadece kilise ve zenginler tarafından erişilebilen kitap, zamanla eğitim alan herkesin
bilgi kaynağı haline gelmiştir (Garfield, 2012). Gutenberg’in bu keşfi kitap basım maliyetini düşürmüş, üretimini ve basımını
çoğaltmış, bununla birlikte bilginin her kesim tarafından erişilebilir hale gelmesini sağlamıştır. Matbaanın icadı, kütüphanelerin
de gelişmesini ve toplumda önem kazanmasını sağlamıştır (Candan, 2011). Bu gelişmeler kitabın yetişkinler ve çocuklar için
gündelik hayattaki rolünü daha önemli hale getirmiştir.
Sanayi devriminin de etkisiyle artık çok sayıda kitap seri bir şekilde basılmaya başlanmış ve maliyeti düşük olarak üretimi
sağlanan kitap, her kesim tarafından erişilebilen bir araç olmuştur. İlk başlarda Gutenberg’in icadı olan hareketli hurufat
teknolojisiyle sadece metinlerden oluşan kitaplar basılıyorken, kitapların içerisine süsleme ve illüstrasyonlar ağaç baskı,
gravür baskı gibi geleneksel baskı yöntemleriyle eklenmeye başlanmıştır. İlk resimli kitap olarak kabul edilen çalışma, 1658
yılında John Amon Comenius tarafından yazılan, bir tür sözlük ve temel bilgiler ansiklopedisi niteliğindeki “Resimlerdeki
Dünya” (Orbis Pictus) isimli kitaptır (Taşdelen, 2016). Bu çalışma ilk resimli kitap olarak kabul edilse de günümüz resimli
kitap örneklerine benzememekle birlikte bu çalışma görsel bir sözlük olarak tanımlanabilir.
Matbaa teknolojisindeki yaşanan gelişmelerden sonra sonra Avrupa’da 17. Yüzyıla kadar olan süreçte yetişkinlerden farksız
görülüp küçük yetişkinler olarak yetiştirilen çocukların farklı bir gelişim döneminde olduklarına dair eğilimler ve bilimsel
çalışmalar başlamıştır. Orta Çağda çocukların genellikle “büyüklüğe irca edilmiş yetişkinler” olarak görüldüğü belirtilmiştir
(Şirin, 2016). Bununla birlikte 17. Yüzyılda ilk kez “çocukluk” kavramı ortaya çıkmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Çocukluk
kavramının ortaya çıkmasından sonra 18. Yüzyılda çocuk edebiyatı ve çocuk kitapları alanında ilk örnekler verilmeye
başlanmıştır. Bu dönemdeki çocuk edebiyatı ve matbaa teknolojisindeki gelişmelerle birlikte yalnız metinden oluşan kitapların
içerisine illüstrasyonların basılmaya başlanması, çocuk yayınlarının başlıca elemanlarından biri olan resimli çocuk kitabı alanı
oluşturmuştur.
Resimli çocuk kitapları ve çocuk edebiyatı 18. Yüzyılda gelişmeye başlamış, 80’li yılların ortalarında ise en başarılı örneklerini
ortaya çıkarmıştır (Kaminski, 2009). Resimli çocuk kitaplarının ilk örneklerinde çoğunlukla ahlaklı olmayı öğretme ve
ders verme kaygısı vardır. Bu dönemdeki resimli çocuk kitabına en iyi örnek “Struwwelpeter” (Dağınık Saçlı Çocuk) dir.
“Struwwelpeter, 1844 yılında Frankfurtlu Alman Dr. Heinrich Hoffmann tarafından yazılmış ve resimlendirilmiştir” (Şentürk,
2013). Hoffmann’ın yazdığı ve resimlendirdiği bu çalışma döneminde büyük ilgi gören ve o dönemin ahlak ve eğitim anlayışını
barındıran ayrı ayrı bir çok hikaye barındırmakta ve hikayelerin içerisinde çocuğa karşı ateş etmek, kesmek, dövmek gibi kara
pedagoji parçası olan anlatılar yer almaktadır. İlk dönemde yayınlanan resimli çocuk kitaplarında genellikle ahlaki ve öğretici
konular işlenmiştir.
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Şekil 1: Heinrich Hoffmann Struwwelpeter (Dağınık Saçlı Çocuk), 1844.

Modern anlamda illüstratif dili, hikayesi ve metin görsel dizilimi açısından çocuk kitabına geçişte önemli bir rolü bulunan kitap
ise Beatrix Potter tarafından 1902-1930 yılları arasında İngiltere’de yazılıp resimlenen Tavşan Peter’in Maceraları (The Tale
of Peter Rabbit) isimli kitaptır (Gönen, 2011). Ancak 20. Yüzyılın başlarında resimli çocuk kitapları günümüzdeki modern
anlamdaki halini almaya başlamıştır.

Şekil 2: Beatrix Potter, The Tale of Peter Rabbit (Tavşan Peter’in Hikayesi), 1902-1930.

Resimli çocuk kitapları günümüzde de başarılı örnekler vermeye devam etmektedir. Kaminski (2009) ele aldığı çalışmasında
resimli çocuk kitaplarını “2 ila 8 yaş grubu çocuklar için yazılmış bol resimli ve az veya hiç metinsiz bir eser” şeklinde
tanımlamıştır. Bu tanımda bahsedilen 2-8 yaş grubu günümüzde 0-8 yaş aralığına çekilebilmektedir. Resimli çocuk kitabının
bu ve bunun gibi bir çok tanımı yapılmış olsa da günümüzde kullanılan haliyle şu şekilde tanımlanabilir: Çoğunlukla okul öncesi
dönemdeki çocuklara, daha çok günlük hayatta öğretilerin, duygusal ve bilişsel değerlerin kazandırılması için hazırlanan,
resimlemelerin daha büyük ve çok, metinlerin ise az ya da hiç kullanılmadığı, elektronik ya da basılı ortamlarda bulunan
kitaplara resimli çocuk kitapları denmektedir.
Okul öncesi dönemdeki çocuklar “kreşlerde görsel deneyimlerin yardımıyla öğrenirler, çizim ve şekillendirme içeren oyunlar
yoluyla kendi görsel deneyimlerini oluştururlar” (Pido, 2012). Bu sebeple dünyayı görsel olarak algılayan, görsel algıları en
üst düzeyde olan ve en iyi iletişim biçimi görsel iletişim olan okul öncesi çocuklar için illüstrasyon içeren resimli çocuk kitapları
önemli bir eğitim ve iletişim kaynağıdır. Çocuk edebiyatının bir parçası olan resimli çocuk kitaplarının eğitim ve iletişim kaynağı
olması dışında başka bir çok faydası da bulunmaktadır.
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Geniş bir konu yelpazesi olan resimli çocuk kitapları, çocuk ve ebeveyn iletişimi açısından önemli bir köprüdür. Eğitim, grafik
tasarım ve elektronik kitaplarla birlikte yazılım konusunun da artık içerisinde olduğu çok alanlı bir yapı olan resimli çocuk
kitapları, asıl hitap ettiği kitle çocuklar olduğu için özenle ve bir çok noktaya dikkat edilerek hazırlanmalıdır.
3.Basılı Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikler
Resimli çocuk kitapları, çocuğun algısına hitap edip onunla iletişime geçebildiği ölçüde başarılıdır. Resimli çocuk kitapları
illüstrasyonlarından metnine, kitap kapağından sayfa sayısına kadar başarılı ve uygun olduğu ölçüde çocuğun algısına hitap
etmektedir. Çocuk kitaplarının içerdiği özellikleri biçim ve içerik anlamında iki ana başlıkta inceleyebiliriz. Resimli çocuk
kitaplarının biçimsel özellikleri dış yapısıyla ilgili (kapak, sayfa sayısı, gömlek sayfası, metin ve illüstrasyon yerleşimi vb.)
özellikleridir. Biçimsel özellikler kitapla olan ilk temasta dikkat çeken özelliklerdir. Resimli çocuk kitaplarında çocukların
karşılaştıkları ilk öğe kitap kapağıdır bu sebeple ilk olarak dış kapağındaki illüstrasyonlarla çocukların ilgisini çeker ve onların
kitaba yönelmesini sağlar.
Resimli çocuk kitaplarında bulunması gereken biçimsel özelliklerin ana başlıklarını bu alanda yapılmış çalışmalara göre; Boyut,
harfler, kağıt, kapak ve cilt, resimler, sayfa düzeni, künye bilgileri şeklinde gruplayabiliriz (Demircan, 2006). Resimli çocuk
kitaplarında olması gereken bu başlıklardaki biçimsel özellikleri Çakmak ve Sofuoğlu (1997) ise şu şekilde açıklamıştır:
•
Kitabın hacmi fazla büyük olmamalıdır.
•
Metin harflerinin baskısı net, temiz ve gözü yormayacak büyüklükte olmalıdır.
•
Resimli kitap ışığı yansıtmayacak mat ve dayanaklı bir kağıda basılmalıdır.
•
Kapak resimleri kitabın içeriğiyle uyumlu, canlı ve ilgi çekici olmalıdır.
•
Kitap cildi sağlam, ilgi çekici ve ferah olmalıdır.
•
Resimli kitabın içerdiği illüstrasyonlar; sanat değeri taşımalı, hitap ettiği yaş grubunun pedagojik özelliklerine ve
kitabın işlediği konuya uygun şekilde resmedilmelidir.
•
Kitabın metin düzeninde; metinlerin harf arası ve satır arası boşlukları, yazı puntosu (harf büyüklüğü), harf karakteri
(fontu), harfin et kalınlıkları, metinlerin illüstrasyona uygun şekilde yerleştirilmesine ve sayfanın 3/4’ünü resimlerin 1/4’ini
de yazıların kaplamasına dikkat edilmelidir.
•
Söz dizini ve özellikle yazım, noktalama işaretleri ve imlâ kurallarına uygunluğu açısından eksiksiz olmalıdır.
Basılı olarak bulunan resimli çocuk kitaplarının kitap boyutları kağıt formalarına göre belirli ölçülerde basılabildiği için çok
fazla farklılık göstermemektedir. İçerdiği hikaye metininin net olması dışında, kullanılan harf büyüklüğü (puntosu) hitap ettiği
yaş grubundaki çocukların algılayacağı büyüklükte ve şekilde olmalıdır. Metin için kullanılan harf karakteri (font) ise okunaklı
olmasının yanında hitap etiği yaş grubuna ve içerdiği illüstrasyonlara uygun olarak seçilmelidir. Resimli kitap için tasarlanan
kitap kapağı mutlaka içerisinde anlatılan hikayeyle bağlantılı ve kitabı özetleyecek şekilde olmalı, renk ve illüstrasyon açısından
da çocukla iletişime geçecek ilgisini çekici öğeler içermelidir. Bunun sebebi ise ilk olarak başarılı bir kitaba yönelimin kapak
tasarımıyla olmasıdır. Kitabın içerisindeki illüstrasyonlar ise hitap ettiği yaş grubunun algı özellikleri göz önüne alınarak;
renk, çizgi (kontör) kalınlığı, detay, gerçeğe yakınlık, sayfadaki yerleşimi gibi kriterlere dikkat edilerek üretilmelidir. Ayrıca
illüstrasyonların sayfa içerisindeki yerleşimleri yaş grubunun görsel algısına uygun ve belirli oranlarda ve büyüklükte olmalıdır.
İllüstrasyonlar, betimleyici resimler olduğundan dolayı metinden daha fazla şey ifade edebilmektedir. Wigan’a göre (2012) “En
başarılı çocuk kitapları özgün ve heyecan verici olduğu kadar inandırıcı dünyalar da kurabilenlerdir”. Bu sebeple resmedilen
illüstrasyonlar konuyu doğru ve başarılı bir şekilde betimlemelidir.
Basılı çocuk kitaplarında bulunması gereken içerik özelliklerini Çınar’a (2009) göre şu ana başlıklarda toplayabiliriz;
•
Konu ve konunun sunuş biçimi, bilimsel değerlere ve değerler eğitimine uygun olmalıdır.
•
Çocuk kitaplarında işlenen konular, ilgi çekici, eğlendirici ve düşündürücü olmalıdır.
•
Bunun yanı sıra konular, okuma alışkanlığı ve sevgisi kazandıracak özellikler içermelidir.
•
Konunun sunuş biçimi, çocukların günlük hayatta karşılaşacağı ya da ilgi alanlarına hitap edeceği şekilde seçilmeli,
psikolojik ve pedagojik gelişim özelliklerine göre yapılmalıdır.
•
Konular, bilimsel değerlere uygun olarak işlenmeli; konunun uzmanı tarafından onaylanması ve önceden onaylanıp
işlenmiş kaynaklara dayandırılması gerekmektedir.
•
Kitapta işlenen konu ve illüstrasyonlar değerler eğitimine uygun şekilde işlenmeli; çocukta güven, sevgi, iyilik,
güzellik, cesaret, hoşgörü, sorumluluk, gerçeklilik gibi duygularının gelişmesine yardımcı olmalıdır.
Dünyayı görsel olarak algılayan okul öncesi çocukların sadece görme duyusuna hitap eden basılı kitaplar, yeni nesil çocukların
tüm beklentilerini karşılayamamaktadır. Gelişen teknoloji ve yeni medyayla birlikte dokunmatik telefon ve tabletlerin de
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yaygınlaşmasıyla, “dokunmatik birey” ler ortaya çıkmaktadır (Yengin, 2014). Dijital çağda dünyaya gelen ve görme dışındaki
diğer duyu organlarını da etkin kullanan çocuklar, tipografi, illüstrasyon gibi durağan unsurlar içeren basılı çocuk kitaplarının
yanı sıra, video, ses, animasyon ve dokunmatik unsurlar içeren etkileşimli çocuk kitapları daha çok ilgilerini çekmektedir.
Bunun nedeni, çocukların dokunmatik bireyler olarak dünyaya gelmeleri ve onların dilinden konuşan dokunmatik etkileşimli
teknolojilerle büyümeleridir.
Günümüzde artık kitap, gazete, dergi, televizyon, radyo gibi geleneksel medya araçlarının dışında günlük yaşantıya adapte
olmuş yeni medya araçları olan; akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar kullanılmaktadır. “Yeni medya denildiğinde ilk anda
akla gelen şeyler, teknik ve teknolojinin en son gelişmiş halini temsil eden, şimdi deneyimlediğimiz ve özellikle görsellik
yönelimli iletişim araçlarıdır.” (Öztürk, 2011). Etkileşimli kitap, elektronik dergi, elektronik gazete gibi elektronik ortamda
bulunan yeni medya araçlarına tablet, bilgisayar ve akıllı telefonlarla erişim ve kullanım sağlanmaktadır.
Teknolojinin gelişmesi ve değişmesiyle birlikte günümüzde sadece basılı olarak değil elektronik ortamda bulunan etkileşimli
çocuk kitapları da üretilmekte ve yayınlanmaktadır. Günlük yaşantımıza henüz girmiş yeni medya araçlarının çocuk üzerindeki
olumlu etkilerini arttırmak için en güzel yayınlar şüphesiz etkileşimli çocuk kitaplarıdır. Çünkü, görme, işitme, dokunma gibi
birden çok duyuya hitap etmektedir. Bu durum ise, çocukların öğrenmelerini kolaylaştırmaktadır. Etkileşimli çocuk kitaplarının
içerisine yerleştirilen oyunlar, bulmacalar, boyamalar gibi aktiviteler çocuğun eğlenerek öğrenmesini sağlamakta ve okuma
sevgisini pekiştirmektedir.
4.Etkileşimli Çocuk Kitaplarının İçerik özelliklerinin Uyarlanması
Etkileşimli kitaplar, dijital ortamlarda üretilen ve yayınlanan dijital etkileşim özellikleri taşıyan araçlardır. Bozkurt ve Bozkaya
(2013) ele aldıkları çalışmalarında etkileşimli kitapları; “kullanıcı ve dijital kitabın karşılıklı olarak üst düzey etkileşime
geçtikleri; dijital kitabı oluşturan ögelerin kendi aralarında ve çevresi ile iletişiminin yanı sıra diğer kullanıcılarla etkileşim
halinde oldukları, birçok iletişim kanalının bir arada kullanılabildiği dijital kitaplardır” şeklinde tanımlamışlardır. Etkileşimli
çocuk kitapları ses, video, animasyon gibi etkileşimli ve dokunmatik öğelerle zenginleştirilmiş, içerisine oyunlar, etkinlikler
eklenebilen, yeni medya araçlarıyla (akıllı telefon, tablet, bilgisayar vb.) görüntülenen ve çeşitli formatlarda üretilen
(application, ibook, epub vb.) dijital araçlardır. Günümüzde çeşitli formatlarda üretilen ve yayınlanan başarılı etkileşimli çocuk
kitapları mevcuttur. Etkileşimli çocuk kitaplarına örnek olarak gösterilebilecek ibook formatlı “Sevimli Bıdık”, 2 yaş ve üzeri
çocuklar için tasarlanmış ve çocuklara hamster hayvanını içerisindeki etkileşimli animasyon, ses ve illüstrasyonlarla anlatan,
tanıtan bir etkileşimli çocuk kitabı olarak tasarlanmıştır. TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları tarafından 2015 yılında basılı resimli
çocuk kitabı olarak yayınlanmıştır.

Şekil 3: Görsel 1: Rabia Alabay Sevimli Bıdık, 2015 Tübitak Yayınları
Şekil 4: Rabia Alabay Sevimli Bıdık, etkileşimli çocuk kitabı arayüz görseli.
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Etkileşimli çocuk kitapları, oyunla ve eğlenerek öğrenen okul öncesi dönemdeki çocuklarla ebeveynleri arasında yeni nesil bir
köprü oluşturmaktadır. Kurudayıoğlu ve Tüzel (2010) ele aldıkları çalışmalarında, normal imkanlara sahip bir çocuğun 6 ile
18 yaş arasında geçirdiği sürecin dörtte birinden fazlasını medya araçlarının karşısında harcadığını ve bu sürenin çocukların
uyumak için harcadıkları zaman dışında en büyük süreyi oluşturduğunu belirmişlerdir. Günümüzde ise ekranda geçirilen bu yaş
aralığı 0-18 yaş arası süreci kapsamaktadır. Ekran karşısında çok vakit geçiren yeni nesil çocuklar için iyi ve başarılı şekilde
tasarlanmış etkileşimli çocuk kitapları hiç şüphesiz yeni medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak ve olumlu
etkilerini hızla artıracaktır.
Basılı çocuk kitaplarında ki illüstrasyon ve tipografi unsurlarına ek olarak etkileşimli çocuk kitapları, ses, animasyon, video
gibi etkileşimli ve dokunmatik unsurlar içermektedir. Bu unsurlar etkileşimli çocuk kitabının çocukla iletişime geçmesini
kolaylaştırmakta, çocuğu kitabın içerisine katmakta ve çocukla kitap arasında ki iletişimi çift taraflı hale getirmektedir.
Etkileşimli çocuk kitaplarını geleneksel resimli çocuk kitabından veya bir e-kitaptan ayıran özellik, akıllıca kullanılan etkileşimli
öğelerin entegrasyonudur (Bircher, 2012). Etkileşimli öğrenme materyalleri, içerdiği çoklu ortam özellikleri sayesinde,
çocukların algı düzeyinin ve bakış açısının geliştirilmesinde geleneksel materyallere kıyasla daha etkili olmaktadır (Kara ve
Keş, 2016). Bu durum ise yeni teknolojinin içerisine doğan ve yeni teknolojiyle birlikte büyüyen çocuklarla aynı dilden
konuşan etkileşimli çocuk kitaplarının önemli bir eğitim materyali olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Aynı zamanda
Kurudayıoğlu ve Tüzel (2010) ele aldıkları çalışmalarında basılı resimli çocuk kitaplarının temel işlevlerinden birinin çocukları
hayata hazırlamak olduğundan bahsetmiş ve günümüzün gelişen teknoloji şartlarında bu işlevine sadece basılı materyallerle
çocuklara ulaşma şansının çok azaldığını belirtmişlerdir. Günümüz teknolojisinin içine doğan ve bu teknolojiyle büyüyen
çocuklar için etkileşimli çocuk kitapları onların dilinden konuşan araçlardır. Bu araçların faydalı birer eğitim materyali olarak
kullanılabilmesi için üretiminde ve tasarımında farklı olarak uygulanması gereken özellikler mevcuttur.
Etkileşimli çocuk kitapları, sanat, eğitim, edebiyat ve yazılımı da içerisine alan çok disiplinli bir araçtır. Bu sebeple etkileşimli
çocuk kitapları bir çok disiplin ışığında uzman kişiler eşliğinde tasarlanmalıdır. Basılı resimli çocuk kitaplarında bulunması
gereken; illüstrasyonların, renk, oran orantı, uzaklık-yakınlık, büyüklük-küçüklük, kontur kalınlığı, sayfada kapladığı alanı,
metin düzeninde ise okunurluk, yazı büyüklüğü, metin yerleşimi, illüstrasyonla uyumluluğu ve çocuğun değerler eğitimi ve
algısıyla ilgili olan içerik özellikleri etkileşimli çocuk kitaplarında da bulunmalıdır.
Etkileşimli çocuk kitapları basılı olarak bulunan resimli çocuk kitaplarının içerdiği unsurlara ek olarak dijitallik, dokunmatik ve
etkileşimli unsurlar içermektedir. Etkileşimli çocuk kitabının; metin, resim, anlatım, müzik, ses efektleri gibi etkileşimli öğeleri
dikkat dağıtıcı değil, erişilebilir ve eğlenceli olmalı ve bununla birlikte ses efektlerini ya da sesli anlatımlarını açıp kapatmak,
sayfalarda belirli bir yere dönmek yada ileri gitmek gibi özellikleri içermesi de önem arz etmektedir (Bircher, 2012). Etkileşimli
çocuk kitapları basılı çocuk kitaplarından farklı olarak aşağıdaki özellikler göz önünde bulundurularak üretilmelidir;
•
Sayfa (ekran) sayısı basılı kitaptan daha az olmalıdır. Bu, çocuğun dikkatinin dağılmaması, kitaptan sıkılmaması ve
ekran karşısında sağlıklı vakit geçirmesi için gereklidir,
•
İçindekiler ekranından, seçilecek olan ekrana yönlendirmeler etkin şekilde yapılmalıdır,
•
Kitap açılırken kitap hakkında bilgi veren kısa bir giriş videosu (intro), çocuğun kitap hakkında bilgi sahibi olması ve
kitaba yönelmesi için önemlidir,
•
Etkileşimli kitaplarda vektörel özelliğinden dolayı metin boyutları yakınlaştırılıp uzaklaştırılarak okunabilmektedir, bu
sebeple kitabın tipografi tasarımında bu unsur dikkat alınarak tasarım yapılmalıdır,
•
Etkileşim özelliği verilen öğelerin, hitap edilen yaş grubunun algısına uygun şekilde düzenlenmesi gereklidir,
•
Tasarlanan butonların ve etkileşimli arayüzlerin çocukların yaş düzeylerine ve algılarına uygun şekilde tasarlanması
onların dilinden konuşacak bir köprü oluşturmaktadır,
•
Dokunmatik unsurların çocukların kitaba ve etkileşimli öğelere ulaşabilecekleri yerde, büyüklükte ve karmaşıklıkta
olması sağlanmalıdır.
•
Etkileşimli kitabın içerisindeki ekranlara eklenen oyun, bulmaca gibi etkinliklerin yönlendirilmesinin doğru bir şekilde
ve yaş grubunun algısına uygun şekilde yapılması gerekmektedir.
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5.Sonuç ve Öneriler
Resimli çocuk kitapları alanı 17. yüzyıldan bugüne kadar gelişen, yeni sayılabilecek bir alan olmakla birlikte, basılı alanda
bir çok başarılı örnek vermiştir. Günümüzde basılı olarak bulunan ve üretilen resimli çocuk kitaplarının yanında yeni medya
araçlarıyla kullanılan ve okunan etkileşimli çocuk kitapları da üretilmektedir. Her yeni çağ ile birlikte teknoloji ve buna bağlı
olarak nesillerde değişmektedir. Etkileşimli çocuk kitapları yeni teknoloji çağının bir ürünüdür ve bu çağda doğan çocukların
elinden düşürmedikleri teknolojik aletleri, onlara düzgün hitap eden ve onların dilinden anlayan aletlere dönüştüren en önemli
araçlardır.
Etkileşimli çocuk kitapları, doğru ve özenli hazırlandığı sürece çocuklar için en iyi eğitim aracı olacaklardır. Yeni teknolojinin
en etkili araçlarından biri olan etkileşimli çocuk kitapları, yeni nesil çocuklar ve ebeveynleri arasındaki kuşak farkını ortadan
kaldırarak daha sağlam bir köprü işlevi görecektir. Etkileşimli çocuk kitabı okuma yazma bilmeyen okul öncesi çocuklara,
kitabı sesli bir biçimde okuyarak onların okuma gelişimlerini hızlandıracaktır. İçerdiği etkileşimli unsurlar sayesinde dokunma
duyusuna da hitap ederek algıyı kolaylaştıracaktır. Özellikle okul öncesi çocukların değerler eğitimi ve bilimsel eğitimlerinde
kullanılması, çocukların günlük hayattaki farkındalıklarını arttıracaktır. İçerisine eklenen oyunlarla okuma sevgisini pekiştirecek
ve oyunla öğrenmeleri sağlanacaktır.
Sonuç olarak, etkileşimli çocuk kitapları yeni nesil okul öncesi dönemdeki çocuklar için önemli bir eğitim kaynağıdır ve basılı
resimli çocuk kitaplarından çok daha farklı şekilde ele alınıp üretimi sağlanmalıdır. Etkileşimli çocuk kitaplarındaki etkileşimli ve
durağan olan her unsur hitap edilen yaş gurubundaki çocuğun algı düzeyi göz önüne alınarak hazırlanmalıdır.
Yeni nesil okul öncesi çocukların dilinden konuşan, yeni nesil medya araçları olan etkileşimli çocuk kitapları iyi ve doğru
tasarlandığı ölçüde çocuktaki karakter gelişimine, karar yeteneğine ve özgüven gelişimine katkılar sağlayacaktır. Çok disiplinli
bir alan olan etkileşimli çocuk kitabının etkin olması için; alanında uzman, illüstratör, çocuk gelişimi uzmanı, okul öncesi
eğitimcisi, çocuk edebiyatçısı ve yazılım mühendisinden oluşan komisyonlar eşliğinde geliştirilmesi ve yayıncılar aracılığıyla
yaygın kullanımının sağlanması oldukça önem arz etmektedir.
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Rabia ALABAY
1991 yılında, Kayseri’de doğan Rabia Alabay, 2008 yılında Lise eğitimini başarıyla tamamlamıştır. 2014 yılında Gazi Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden, bölüm birincisi ve fakülte üçüncüsü
olarak mezun olan Rabia Alabay, 2014 yılında Gazi Üniversitesi Güzel sanatlar Enstitüsü Medya
Tasarımı Ana Sanat dalında Yüksek Lisans hakkı kazanmış ve ardından 2015 yılında Gazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesinde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlamıştır. Güzel Sanatlar Enstitüsünde yüksek
lisans eğitimine tez döneminde devam etmektedir. Grafik Tasarım ve illüstrasyon alanında başarılı işler
ortaya koyan Rabia Alabay, TÜBİTAK’ın, Bilim çocuk dergisi, meraklı minik dergisi, Bilim Genç Dergisi,
Bilim Teknik Dergisi, Fatih Projesi, MEB Materyal Geliştirme Projesi gibi çeşitli birimlerinde proje
personeli olarak 4 yıl boyunca görev yapmıştır. Resimli çocuk kitabı alanında başarılı örnekler veren
Rabia Alabay etkileşimli çocuk kitapları alanında akademik çalışmalar yapmaktadır. 2015 yılında 2 yaş ve üzeri çocuklar için
hazırladığı TÜBİTAK yayınlarından çıkan “Sevimli Bıdık” adında bir resimli çocuk kitabı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bir çok
kongre ve konferanslarda bildiri sunmuş ve alanında çeşitli yayınlar hazırlamaktadır.
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To Be In The Children’s Publications With The Context
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Salim Pilav
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Assoc. Prof. Dr., Kirikkale University, Department of Social Sciences and Turkish Education, Yahsihan, Kirikkale, Turkey.
Öz
Kitaplar bilgi kaynağı olarak insanların vazgeçemediği araçların başında gelmektedir. Yazılı iletişimin üstün ve ayırt edici
özelliğinin kullandığı basılı eserler, hem yaşayan alıcılara hem de gelecek nesillere haber, bilgi, kültür, dil ve değer iletme
aracı olarak bilinir. Kitapların okuma materyali olduğu kadar yaşanılan hayatı zenginleştiren, adeta onu sınırsız bir görünüme
kavuşturan özelliği de dikkat çekicidir. Bir dilin öğrenilme sürecinde okuma becerisi kazanmanın ve buna bağlı olarak da
gelişen işlevsel okuryazarlığın son derece önemli olduğu bilinmektedir. Dile ait dört temel beceriden birisi olan okuma,
alışkanlık haline getirildiği takdirde anlam kazanacak ve dille ilgili diğer bütün becerileri de olumlu yönde etkileyip kişinin
dil yeterliliği ve yetkinliğini ortaya çıkaracaktır. Okuma alışkanlığı ise, kişinin okuma faaliyetini bir zevk ve ihtiyaç olarak
algılayıp onu hayatı boyunca düzenli ve sürekli olarak tekrar etmesi biçiminde ifade edilmektedir. Alışkanlıkların küçük
yaşlarda daha etkin ve daha kalıcı kazanıldığı düşünüldüğünde okuma alışkanlığını kazanmada da çocukluk döneminin ne
derece önemli olduğu şüphe götürmez bir gerçek olarak kabul edilecektir. Nitelikli çocuk edebiyatı ürünleri, erken yaşlarda
kitapla tanışan çocuğa bir yandan okuma alışkanlığı kazandırırken diğer taraftan da dinleme, konuşma ve yazma gibi diğer
dil becerilerinin gelişmesine de yardımcı olacaktır. Bu açıdan çocuk yayınlarının içerik özellikleri ve nitelikleri hem okuma
alışkanlığı kazanmada hem de ana dili öğrenme ve geliştirme süreçlerinde büyük katkı sağlayacaktır. Bu nedenle çocuk
kitaplıkları ve kütüphaneleri nitelikli yayınlarla donatıldığı takdirde okuma becerisini olumlu yönde etkileyecek ve bu becerinin
alışkanlığa dönüşmesine zemin hazırlayacaktır. Çocuğun ufkunu açıcı, hayâl dünyasını zenginleştiren, ona rehberlik kaynağı
teşkil eden ve edebî dilin incelikleri dikkate alınarak oluşturulan eserler, çocuğun okuma eylemini hayatı boyunca bir zevk ve
ihtiyaç kaynağı olarak algılamasına, dolayısıyla okumanın alışkanlığa dönüşmesine katkı sunacaktır. Bunun yanında aile, vatan
ve millet sevgisini aşılayan, güzelliğe karşı hayranlık uyandıran, insanlık, tabiat ve yaşama sevgisi kazandıran, etrafına karşı
hassas olmayı gerektiren, mizah duygusunu geliştiren ve etkili iletişim kurma becerisi sağlayan eserler de bir yandan çocuğa
okuma bilinci ve alışkanlığı kazandırırken diğer taraftan da onun kişisel ve sosyal gelişim ve değerine katkı sağlayacaktır.
Böylece çocuk edebiyatı ürünleri hem ana dilinin etkili bir şekilde öğretiminin hem de o dilin temsill ettiği kültürün kesintisiz
olarak taşındığı araçlar olarak kabul görecektir. Bu çalışmada, okullarda sınıfları veya okulun kütüphanesini, il ve ilçelerde
genel kütüphanelerin raflarını süsleyen kitapların içerik özellikleri ve taşıması gereken nitelikler ele alınmaya çalışılacaktır.
Kütüphaneye kitap seçiminde içerik yönünden dikkate alınacak ölçütler sıralanarak öğretmen, öğrenci ve velilere bir ölçüde
rehberlik yapılacaktır. Böylece bilişim ve teknoloji çağının kimi zaman olumsuz etkilerine maruz kalan kütüphanelerin nitelikli
çocuk kitaplarıyla daha cazip yaşam merkezleri haline gelme durumlarına dikkat çekilecektir. Çalışma literatür taraması
şeklinde gerçekleştirilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, Yayımlar Dairesi gibi
resmi birimlerin değişik dönemlerde çocuk kitaplarında bulunması gereken nitelikler başlığıyla yayımladıkları bildirgeler, konu
alanı umzanlarının bu konudaki düşünce ve görüşleri incelenerek yorumlar getirilecektir. Kitabın ve kütüphanenin başta
çocuklar olmak üzere bütün bireylerde etkin ve güvenilir bilgi kaynağı olma durumuna bir kez daha işaret edilmiş olacaktır.
Ayrıca çağın endüstriyel ve teknolojik gelişmeleri karşısında kitaba olan ilginin azaldığı ve gelecekte bu durumun daha vahim
boyutlara ulaşacağı görüşünün isabetsiz olduğu dikkatlere sunulacaktır.
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Abstract
Books are at the top of the tools that people cannot give up as a source of information. Printed works using the superior and
distinguishing feature of written communication are known as means of transmitting news, knowledge, culture, language
and value to both living buyers and future generations. It is also remarkable that the book enriches the life as much as it is
the reading material, and it brings about an unlimited appearance. It is known that gaining reading skills in the process of
learning a language and thus developing functional literacy is extremely important. Reading, which is one of the four basic
skills of language, will make sense if it is made into a habit and will affect all other skills positively and reveal the language
proficiency and competence of the person. Reading habits are expressed in the way that one perceives the reading activity
as a pleasure and need and repeats it regularly and continuously throughout life. When habits are thought to have been
earned more effectively and more permanently at a young age, it is no doubt that the importance of childhood in gaining
reading habits will be accepted as a fact. Qualified children’s literature products will help the child who meets the book at
an early age gain reading habits while helping other language skills such as listening, speaking and writing. In this respect,
the content characteristics and qualities of children’s publications will make a great contribution both in reading habits and
in their native language learning and development. For this reason, if children’s libraries and libraries are equipped with
qualified publications, they will influence reading ability positively and prepare the ground for the transformation of this skill
into habit. The works which open the horizon of the child, enrich the world of fantasy, constitute the guidebook to him and
take into account the subtleties of literary language, to be perceived as a source of pleasure and need, and thus to become
a habit of reading. In addition to this, works that overcome family, homeland and national affection, bring about admiration
for beauty, which gives love to humanity, nature and life, which needs to be sensitive to its surroundings, develops a sense
of humor and provides the ability to communicate effectively, will contribute to its personal and social development and
value. Thus, children’s literature products will be regarded both as effective teaching of the mother tongue and as the
medium in which the language is represented, as uninterrupted vehicles. In this study, the content characteristics and
the qualities of the books that decorate the shelves of the general libraries in the provinces and districts will be studied.
In the library, the criteria to be considered in terms of content in the selection of books will be listed and guidance will be
given to teachers, students and parents. Thus, it will be pointed out that the libraries, which are sometimes exposed to
the adverse effects of the age of information and technology, become more attractive life center with qualified children’s
books. The study will be carried out in the form of literature review. The official units such as the Ministry of Education,
the Ministry of Culture, the General Directorate of Libraries and the Department of Publications shall publish comments
on the issues and opinions of the subject areas and their comments on the titles that should be included in the children’s
books in different periods. The book and the library will once again be pointed out to be an effective and reliable source of
information for all individuals, especially children. It will also be presented to the attention of the contemporary industrial
and technological developments that the interest of the church has diminished and that it is inadmissible to think that this
situation will reach more severe dimensions in the future.
Anahtar Sözcükler: Çocuk yayınları; Kütüphane; İçerik özellikleri; Okuma alışkanlığı
Keywords: Children’s publications; Library; Content features; Reading habits
1.Giriş
Edebiyat, malzemesi dil olan sanat olarak tanımlanır. Duygu, düşünce ve hayallerin sözlü veya yazılı olarak gönüllerde tesir
uyandıracak bir şekilde faklı biçim ve türlerde ifade edilmesi genel anlamda edebî eseri doğurur. Malzemesi dil olan edebiyatın
konusu da bu dilin yaratıcısı ve yaşatıcısı olan insan ve onun etrafındaki her şeydir. İnsana dair ne varsa edebiyatın konusunu
teşkil ederken insanın yaşadığı hayattan zevk alabilmesi, bu hayata anlam katabilmesi ve kalıcılığını temin edebilmesi de yine
edebiyat sayesinde mümkün olabilmektedir.
İnsanoğlu çocukluktan itibaren edebî eserlere ihtiyaç duymaktadır. Zira güzelliklerin sanatı olarak da tanımlanan edebiyat,
resim ve musiki ile birlikte insanın doğuştan getirdiği iyilik ve güzellik anlayışını dünyevî kaygılar yüzünden silinip kaybolmasını
engeller. Bu nedenle erken çocukluk döneminden itibaren nitelikli edebî eserlerle ruhu beslenen çocuklar, yaşadığı hayattan
tat aldığı gibi bu hayata tat ve renk de katarlar. Hayatın gerçeğini edebiyatın gerçeğiyle buluşturan insanoğlu böylece
edebiyattan ebediyete giden yolu da keşfetmiş olur.
Çocuk edebiyatı, son elli yıl içinde bağımsızlığını kazanmış ve diğer bilim dallarının inceleme alanına girebilmeyi başarmıştır
(Uslu Üsten, 2018: xi).Çocuk edebiyatı, çocukların büyüme ve gelişmelerine, hayal, duygu, düşünce ve duyarlılıklarına,
zevklerine, eğitilirken eğlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen çocuksu bir edebiyat olarak ifade edilebilir
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(Şirin, 1994: 9). Bir başka ifadeyle de çocuk edebiyatını, üç yaşla ergenlik çağı arasındaki çocukların bilişsel, devinişsel ve
duygusal dünyasını sözlü ve yazılı sanat ürünleriyle buluşturma ve oluşturma etkinlikleri olarak da tanımlanabilir (Güleryüz,
2006: 33).
Değişen hayat şartları, insanoğlunun ihtiyaçları ve ilgi alanlarıyla birlikte çocukların da ilgi, ihtiyaç ve istekleri farklılaşma
göstermektedir. Özellikle teknolojik gelişmeler çocukların kitaba olan ilgisini belirli düzeyde olumsuz etkilese de onların edebî
eserlerden tamamen vazgeçebileceklerini söylemek mümkün değildir. Çocuğun fiziksel olarak büyüme ve gelişmesine paralel
bir şekilde ruhsal gelişimi de söz konusudur. Çocuğun duygusal gelişiminde ve ruhsal olarak ihtiyaçlarının karşılanmasında
sözlü ve yazılı edebî eserlerin yeri ve önemi kayda değerdir. Basılı materyale, özellikle kitaba karşı ilgi duymaya başlayan,
hele okumayı söken bir çocuğa seviyesine uygun kitapları karıştırma ve geniş bir okuma imkanı yaratmakla onun normal
gelişmesini birçok yönden hızlandırmış oluruz (Oğuzkan, 2001:5).
Okuma materyali olarak kitabın her dönemde özellikle çocuğun dünyasında önemi büyüktür. Bir yandan fiziksel özellikleriyle
çocuğun ilgisini çeken kitap diğer yandan da içerik özellikleriyle okuma zevk ve alışkanlığı kazandırma bağlamında etkili olacaktır.
2.Çocuk kitaplarının içerik özelliklerinin okuma alışkanlığına etkisi
Çocuk kitapları çocukların doğru düşünmesini sağlayan çocuğu yaşam ve insan gerçekliği ile buluşturan, düşünce dil evrenini
geliştiren etkili dil araçlarındandır. Çocuk kitapları sayesinde çocuklarda dili oluşturan dört temel dil becerisi gelişir. Gelişen
bu becerilerin başında ise okuma becerisi yer almaktadır. Okuma becerisi çocuğun dil öğreniminde anlamasını, algılamasını,
yaşamını ve onu bütünleyen ilişkileri anlamlandırmasını geliştiren en temel beceridir. Bu beceri sayesinde çocukların bilişsel,
duyuşsal ve sosyal yönleri gelişmekte ve çocukların yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünce gelişimini sağlarken anadili öğretimini
de kolaylaşmaktadır. Çocukların okuma kültürü edinmesini ve okuma becerisi kazanmasını sağlayan çocuk yayınlarının
belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Çünkü basılan her ürün çocuğa uygun değildir. Çocuklar için yazılan eserlerin
niteliklerinin artması ve amaca hizmet etmesi için öncelikli çocuğa görelik ilkesi temel alınmalıdır. Çocuğa görelik ilkesi
aşağıdaki maddelerde (Karatekin ve Durmuş, 2008: 11-12) özetlenmiştir:
•
Öğretimin öğrenciye uygun olarak yürütülmesi,
•
Öğrencinin öğrenmesini engelleyen durumların gözlenmesi ve giderilmeye çalışılması,
•
Öğrencinin öğrenme gücünün ve hızının tanınması, öğretimin bu özelliklere göre ayarlanması,
•
Öğrencinin özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmeye çalışılması,
•
Kimi zaman öğrencilerin düzeylerinin belirlenip seviye grupları oluşturulması ve bu grupların faaliyetlerde dikkate
alınması,
•
Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının sınıf içi ve sınıf dışı çalınmalarda göz önünde bulundurulması.
Okuma becerisini geliştirecek olan yayınların çocukların yaşına, dil, zihin ve duygu dünyasına, sosyal özelliklere uygunluk
bakımından çocuğa göre yazılmış olması gerekmektedir. Kar amacı taşıyan, çocuğu bir yetişkinin kendince doğru düşünce
ve inancına bağımlı kılmaya çalışan kitapların, çocukların okuma kültürü edinmelerinde, demokratik toplumun etkin bir üyesi
olmalarında önemli sorunlar yaratacağı gerçeği sürekli göz önünde bulundurulmalıdır. Önemli olan, çocuğun gelişim sürecine
katkı sağlayacak, onun yazılı kültürle iletişimini sürekli hale getirecek kitapların seçilmesidir( Sever, 2015:37).Yazılan kitaplar
çocukların keyifli zaman geçirmelerini sağlamalı çocukları eğlendirmeli eğlendirirken de öğretici olmalıdır. Çocuklar için
hazırlanmış eserler, çocukların, keyifli ve yararlı zaman geçirmelerini sağlama gibi özellikleri dışında (Akın, 1998); dilsel,
bilişsel, toplumsal ve kişilik gelişimleri açısından da önem taşımaktadır (Kuzu, 2002: 95). Kitap aracılığıyla çocuklar, dünya
hakkındaki bilgilerini geliştirdikleri gibi kendilerine ait duyarlılıklarını, hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve iletişim becerilerini
de geliştirirler. Günlük olaylar hakkında deneyim kazanırlar. Sosyal davranış örneklerini öğrenerek toplum içinde uygun
davranışları sergilerler. Ayrıca kitaplar aracılığıyla anadilini doğru ve gelişmiş bir yapıda kullanma fırsatı bulurlar (Yalçın ve
Aytaş, 2003: 43). Nesneleri tanır, sembolleri ayırt eder, olayları tahmin eder, kavram gelişimi gibi zihinsel beceriler yönünden
de desteklenirler (Jalongo, 1993). Bu nedenlerle yazar eserini oluştururken; yayınevi de yayımlayacağı kitabı seçerken çocuk
gelişim özelliklerinin farkında olmalı; dış yapı ve iç yapı ölçütleri gibi bir kitabı oluşturan önemli faktörlerin neler olduğunu
bilmelidir. Çünkü çocuk kitapları dış yapı ve iç yapı ölçütleri ve dayandığı eğitsel ilkelerle bir bütündür (Sever, 1995: 14).
Bu ölçüt ve ilkelerin birbirleriyle tutarlılığı ve bütünselliği, çocuk kitaplarının niteliğini belirleyen en temel etkenlerdir. Çocuk
kitaplarını seçerken dilin anlatım imkânlarını ustaca sunarak sezdirme, tanıtma; anadilinin kavram evreninden kesitler sunma,
bu evrenin inceliklerini duyumsatma gibi temel görevleri üstlenmesi gereken yazılı eserlerin dil ve anlatım yönünden bazı
temel ilkeler içermesi gerekmektedir. Bu ilkeler şöyle sıralanabilir (Sever, 2015: 93):
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•
Çocuk kitaplarındaki anlatım; duru, içten, kısa ve yalın cümlelerle yapılandırılmalıdır.
•
Sanatçıların yeniden kurguladıkları yaşam durumları çocukların duyu algılarını devindirmelidir.
•
Türkçenin sözvarlığı, anlatım gücü ve inceliği, gelişim evrelerine uygun olarak çocuklara sezdirilmelidir.
•
Kitaplardaki anlatım Türkçe sözcüklerle kurulmalı; anlatımda eskimiş, yıpranmış ve yabancı sözcükler yeğlenmemelidir.
•
Çocukların kavramsal gelişimini gözeten bir anlayışla, anlatım; yazar-okur iletişiminde ortak anlamlar yaratabilecek
bir paydaya oturtulmalıdır.
•
Kitaplar, çocukların anadilinin kurallarını kavrama ve doğru uygulamalarında öykündükleri birer araçtır. Bu nedenle
anlatımda dil mantığı ve dil estetiği bakımından bozuk cümleler bulundurulmamalıdır. Özellikle, yazım kurallarına uyulması ve
noktalama işaretlerinin yerli yerinde kullanılması bakımından özenli davranılmalıdır.
Bu temel ilkeler göz önüne alınarak yazılan eserler çocuklarda dil bilinci ve duyarlılığı kazandırır. Okuma alışkanlığı ve sorumluluk
bilincine sahip olmaları sağlanır. Çocukları okumaya isteklendirir. Kütüphanelerdeki rafları süsleyen kitaplar ulaştığı her çocukta
bir iz bırakmakta çocuklara farklı bakış açıları kazandırmakta ve çocuklarda empati yeteneği geliştirmektedir. Çocuklarda bu
yeteneklerin gelişmesi için çocuk kitaplarının taşıması gereken temel içerik özellikleri vardır ve bu içerik özellikleri; dil ve
anlatım, karakterler, konu, izlek ve ileti şeklinde sıralanabilir.
Çocuk kitaplarının taşıması gereken içerik özelliklerinden en önemlisi konudur. Türkçe Sözlük’te konu; “konuşmada, yazıda,
eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu.” (TDK, 2005: 1211), tema ise; “is (te’ma)(yun) 1. Asıl konu 2. ed.
Öğretici veya edebi bir eserde işlenen konu, düşünce, görüş.” şeklinde tanımlanır (TDK,2005: 1945). Konu, bir yazıyı
oluşturan, üzerinde söz söylenen, düşünce belirtilen olay, olgu, durum veya sorundur (Özdemir, 2002: 20). Çocukların
yaşlarına, ilgilerine, sevgi ve özgürlük ihtiyaçlarına, yönelik seçilmiş konular çocuğun okuma isteğini artırır. Çocuğun ilgi ve
ihtiyaçlarını dikkate almayan bir kitap onun okuma isteğini azaltır, kitaptan uzaklaşmasına sebep olur. Çocuğun düş dünyası
yetişkinlerinkinden çok farklıdır. Kendi mantığıyla koşutluklar göstermesi nedeniyle çocuklar masalsı olan, olağanüstü, usdışı
olaylar içeren kitapları okumaktan büyük keyif alırlar. Bu bakımdan çocukların düşlere, düş kurmaya yetişkinlerden daha fazla
gereksinimleri vardır. Çocuklar düşleriyle vardır ve bu düşleriyle eğitilebilir. (Dilidüzgün, 2004:37-38). Çocuk kitaplarında
işlenen konular: Çocukların okul öncesi dönemden başlayarak farklılaşan bireysel ilgi ve gereksinimlerine yanıt vermeli,
çocukların yüreklerinde ve belleklerinde sevgi, dostluk ve barış anlayışının gelişmesine katkı sağlamalıdır(Sever, 2008: 121).
Çocukların mantığını geliştirici, eski bilgilerini pekiştirici, yeni deneyimlere dikkat çekici olmalı ve şaşırtıcı sürprizler içermelidir
(Tuğrul ve Feyman, 2007: 389).
Bir diğer içerik özelliği dil ve anlatımdır. Çocuk kitaplarını yetişkin kitaplarından ayıran temel özellik, anlatımı çocuğun anlayacağı
biçimde sunmasıdır. Çocuk kitaplarında anlatımın sadeliğine dikkat edilmeli, gereksiz ve bayağı sözcükler kullanılmamalı, akıcılık,
duruluk ve açıklık unsurları göz önünde bulundurulmalıdır (Yalçın ve Aytaş, 2005: 47). Çocuk kitaplarında dil ve anlatım
metnin anlaşılabilirliğini artıracağından uzun ve sanatlı cümleler, muğlak ifadeler, devrik cümlelerden kaçınılmalıdır. Uzun
tasvirler, alan belirsizliği olan metinler, bilinmeyen kelimeler ve yoğun kavram kullanımı çocuğu okumaktan uzaklaştırabilir.
Gündelik hayatta kullanılan dile yakın, akıcı, anlaşılabilir bir üslup kullanılmalıdır. Konular, doğrudan dikte veya telkin edici, sert
biçimde hüküm verici bir şekilde işlenmemeli, çocuğa yakın bir dil tercih edilmelidir. Metnin ana fikri veya mesajı, sezdirerek,
yumuşak bir biçimde ifade edilmelidir. Çocuk anlamadığı kelime ve cümleler yığınından oluşan bir metni okumaktan bir süre
sonra vazgeçecektir. Karakterler çocuk kitaplarında önemlidir. Çocuklar okudukları kitaplardaki kahramanlarla özdeşim
kurarlar. Çocuğun kitaptaki görsel karakterle ilişki kurması, öncelikle kitabın görsel değerine bağlıdır(Sever, 2008: 168). Bu
bakımdan, çocuk kitaplarındaki görselde yer alan karakterlerin görüntüleri dikkat çekici olmalıdır. Karakterin, çocuğun sevgi
ve güven dolu olmalarına özen gösterilmelidir. Bu bakımdan, karakter, görünüş bakımından olumsuz duyguları çağrıştıracak
davranışlarla ve yüz ifadeleriyle tasarlanmamalıdır.
İleti, metinde verilmek istenilen mesajdır. Yazılan tüm metinlerin okuyucuya vermek istediği ileti vardır. İleti içermeyen bir
metin düşünmek imkânsızdır. İleti içermeyen, anlatmaya çalıştığı bir fikri olmayan yazı anlamsız cümle topluluğu olmaktan
ileri gidemez. Bütün edebi metinler bir yazar tarafından (gönderici) hedeflenmiş bir kısım okuyucuya (alıcı) bir mesaj iletilmek
için yazılır. Bu durumda her mesaj her okuyucu için değildir. Bu bilgilerden yola çıkarak ileti konusunu biraz daha irdelemek
gerekir. Edebi eserlerde ileti, “sanatçının okurlarında yaratmak ya da oluşturmak istediği duygu ve düşünce ortaklığıdır”
(Sever, 2013: 140). Çocuklara gelecek hazırlarken, onlarda dil bilinci oluştururken, duyuşsal ve bilişsel yönden katkı
sağlayan kelime hazinelerini geliştiren görsel okuma, görsel sunu, hayal dünyasını geliştirme, vb. becerilerinin gelişmesine
yardımcı olan yayınların taşıdıkları iletiler oldukça önemlidir (Aytaş, 2003: 367). İletiler çocuğun dünyasına önemli bir
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yere sahiptir çünkü iletiler sayesinde çocuklar kendilerine doğru düşünme sistemi kurarlar. Kurdukları düşünce sistemi
sayesinde yaratıcı düşünce, yansıtıcı düşünce, eleştirel düşünce tarzları gelişecektir. Bu yüzden iletiler çocuklara aktarılırken
çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Yazarlar özellikle iletilerinde çocukları asla batıl, içi boşaltılmış inançlara, saldırganlığa
yöneltmemelidir. Yazdıkları kitaplardaki karakterlere mükemmel ve kusursuz olma gibi özellikler yüklememelidirler.
İzlek (Tema) yazarın ele alığı konuyla ilgili okuyucuda yaratmak istediği etkidir. Yazar, bir olayı, durumu sorunu ele alıp
onun üzerinde söz söyleyebilir. Üzerinde ya da hakkında söz söylenen şey metnin konusudur. İzlek ise konunun işlenişiyle,
geliştirilişiyle ortaya çıkan somut anlamdır ( Sever, 2013:129). Konu ile izlek iç içe girmiş bir bütündür ve yazının çocuk
üzerindeki etkisini artırır. Çocuk kitaplarındaki izlek çocuklara insani değerleri aktarabilmeli çocuklara kaynağını koşulsuz
sevgiden alan konulardan seçilmelidir. Çocuk yayınlarının taşıması gereken bu içerik ögelerini kitabın anlaşılabilirlik ve
okunabilirliğini artıran önemli etkenlerdendir. Bu özelliklerin etkili bir şekilde kullanıldığı eserler çocuklarda kitap okuma isteği
uyandırmakla beraber anlama yeteneğini de artıracaktır. Çocuk yayınlarının sahip olması gereken içerik özellikleri çocukların
kendilerini tanımalarına duygu ve düşünce bakımından dengeli olmalarını kolaylaştırır. Onların yaratıcı bireyler olmalarına ve
estetik duygularının geliştirmelerine katkı sağlar.
Okuma alışkanlığı, bireyin okumayı bir gereksinim ve zevk kaynağı olarak algılaması sonucu, okuma eylemini yaşam boyu
sürekli ve düzenli bir biçimde eleştirici bir nitelikte gerçekleştirmesidir (Doğanay, 2001: 41). Nitelikli eserler çocukların
eserlerden edebi zevk almalarını sağlar. Okuma, çağdaş olmanın ölçütlerinden birisidir. Çağdaş, yaratıcı, yapıcı ve özgür
düşünceye sahip, üretken, eleştirel bakan bireylerden oluşan bir toplum olmak ancak okuma bilinci aşılanmış bireylerle
mümkündür. Çünkü toplumun gelişmeler ve değişmelere uyum sağlaması, okuma bilincin oluşturulması ile söz konusudur
(Bircan ve Tekin, 1986: 93). Bu konuda ünlü Alman şair Goethe “Okumayı öğrenmek sanatların en zorudur. Ben bu işe
hayatımın seksen yılını verdim, ama yine de tam olarak öğrendiğimi söyleyemem” diyerek eleştirel okumanın önemine
dikkatleri çekmektedir (Özdemir, 1997: 9). Okuma, bireysel düzlemde gelişmiş bir kişiliğin, toplumsal düzlemde ise verimli
ekonomi, demokratik yapı ve sağlıklı toplumun en önemli koşul ve güvencelerinden birisidir (Yılmaz, 1990:10). UNESCO’nun
yaptığı bir araştırmada, okuma sayesinde eğitimin daha verimli olduğu ve eğitimle ekonomi ve kalkınmanın doğrudan ilişkili
olduğu fikri somut bir biçimde ortaya konulmuştur ( Yılmaz, 1993:27). Okuma bireyin entelektüel gelişimini sağlamakta;
anlama gücünü geliştirmekte; başkalarıyla iletişimini kolaylaştırmakta, eleştirel düşünce yapısına temel oluşturmaktadır.
Bundan dolayı okuma alışkanlığı, temel okur-yazarlığın ötesinde bir kavram olarak tanımlanmaktadır.
Okuma yazma alışkanlığını kazandırmak oldukça zor bir süreçtir. Bu sürecin sağlıklı bir biçimde gerçekleşebilmesi için başta
ebeveynler olmak üzere öğretmenler, yazarlar ve kütüphanecilere büyük görevler düşmektedir. Çünkü bireylerin eğitiminde
ve alışkanlıklar edinmesinde onlara uygun kitapları seçerek ya da seçme olanağı tanıyarak yardımcı olurlar. Okuma alışkanlığını
birey, çocukluk yıllarında kazanmaya başlar. Çocuklara okumanın değerini öğretmek, nasıl okuyacaklarını öğretmek kadar
gereklidir. Yaşam boyu okuma alışkanlığını kazandırma amacı, yeterli okuma becerisini kazandırma amacı ile eşdeğer olmalıdır.
Çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak için, onların okuma becerilerini geliştirmek gerekmektedir (Suna, 2006:15).
Okuma becerilerini de geliştirmek için ise içerik ve biçim özellikleri açısından nitelikli ve uygun kitaplar seçmek oldukça
önemlidir.
3.Sonuç
Endüstriyel ve teknolojik alandaki gelişmeler kitaba olan ilgiyi azaltmaktadır, kaygısı nitelikli çocuk kitaplarının yayımlanmasıyla
ortadan kalkacaktır. Nitelikli çocuk kitabı deyince de akla içerik özellikleri yönünden belirli ilkelere riayet edilerek oluşturulmuş
kitaplar gelmektedir. Bu ilkelerin neler olduğunu anlamak için 1975 yılında Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen çocuk
kitapları yarışmasında ve seçiminde aranılan niteliklere göz atmak yeterli olacaktır. Basın yoluyla da ilgililere duyurulan bu
niteliklerin ikinci maddesi şu şekildedir:
“Eserlerin okulöncesi ile ilk ve ortaokul çağındaki çocukların anlayıp sevebileceği, zevkle okuyabileceği nitelikte bulunması,
düşündürücü, eğlendirici, öğretici, özgürlükçü olması; insan sevgi ve saygısını aşılaması, yurt sevgisini esinlemesi, yaşama
bağlılık duygusunu geliştirmesi; dilinin yalın ve akıcı olması, estetik değer taşıması, önyargıları işlememesi; çocuğu yanlış
değerlendirmelere götürmemesi gerekmektedir.”
Yayımlanması isteğiyle Kültür Bakanlığına çocuk kitabı gönderenlerin eserlerinin incelenmesinde ne gibi ilkelere uyulması
gerektiği Çocuk Yayınları Danışma Kurulunda tartışılmış ve aşağıdaki nitelikleri taşıyan eserlerin yayımlanmak üzere seçiminin
doğru olacağı sonucuna varılmıştır. Çocuklar için oluşturulan kütüphanelerin raflarını dolduracak ve onlara okumayı bir zevk
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ve ihtiyaç olarak hissettirecek kitaplarda bulunması gereken temel içerik özellikleri olarak da kabul edilebilecek bu özellikler
şu şekilde sıralanmıştır:
•
Çocuğun görüş ve düşünce ufkunu genişletici, anlayış ve yeteneğini geliştirici, deneme ve inceleme- öğrenme
merakını artırıcı,
•
Sağlam toplumsal ve millî değerler veren, doğru-yanlış; iyi-kötü; güzel-çirkin vb. kavramlara ilişkin standartlar elde
etmesine yardım edici,
•
Güldürü ve coşku duygusuna yöneltici,
•
İnsan sevgi ve saygısını aşılayıcı, toplumsal ilişkilerin önemini ve birlikte çalışma, arkadaşlık duygularını geliştirici,
•
Yurt ve tarih sevgisini aşılayıcı,
•
Kahramanlık duygusunu geliştirici ve doyurucu,
•
Şiir sevgisini ve hayâl gücünü geliştirici,
•
Hayata bağlılık duygusunu aşılayıcı ve geliştirici,
•
Gerçek yaşam olaylarına katılma duygusunu ve isteğini verici,
•
Edebiyat ve sanat eserlerinin taşıdıkları nitelikleri kapsayıcı,
•
Çocuğun ruhsal özelliklerine göre, duygu ve düşünce yönünden ihtiyaçlarını doyurucu,
•
Dilin çok yalın ve çocukların anlayacağı düzeyde olması, çocukların dilini geliştirici nitelikte bulunması,
•
Çocukları yanlış genellemelere götürmeyen,
•
Çocukların ruh sağlığını göz önünde tutarak özgürlüklerini kısıtlamayan,
•
Atatürkçü ve çağdaş düzeyde çocukların algılayacakları sorunları ele alıcı.
Bu özelliklerin bir kısmı günümüzde öğretim programlarında yer alan ve kök değerler olarak da ifade edilen değerlerle, bazıları
yirmi birinci yüzyıl becerileriyle ilişkilendirilebilirken, bir kısmı da ana dilinin hem beceri yönünü, hem de sanatsal yönünü fark
ettiren nitelikler olarak dikkat çekmektedir.
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Abstract
Research indicates that sharing nursery rhymes and songs with a loved and trusted adult has a significant impact on a
young child’s cognitive development, supporting speech, language and laying the foundations for literacy. New findings
also highlight that singing with young children has a positive impact on mothers’ mental health and supports the bonding
process. Sharing rhymes in a group has additional benefits for children, including socialisation skills and giving them a first
taste of participation in a cultural activity.
Most UK libraries offer weekly rhyme times where pre-school children and their families share rhymes and songs with
others. This simple activity can play a powerful role both in children’s early development and in family wellbeing.
The proposed paper describes two UK research projects which have explored these two distinct but intrinsically linked
elements of rhyme times. Each project has created transferable methodologies supporting library services to develop
excellent under-fives’ services and build a compelling evidence base.
Quality Principles and rhyme times
From 2016 to 2017, eleven UK library services worked with families and early childhood experts to identify the elements
of rhyme times that have a positive impact on children’s development. From the information gathered we were able to
identify six key impact areas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rhyme time supports children’s early learning and cultural development
Rhyme time builds the relationship between parent and child
Rhyme time is inclusive
Rhyme time reduces social isolation
Rhyme time is accessible for parents and children
Rhyme time is embedded in strategy and enables strong partnerships

We used these to develop and test a detailed quality framework and tools based on Arts Council England’s quality principles
to enable libraries to evaluate rhyme times and develop a cycle of continuous improvement.
Rhyme times and maternal mental health
In the second piece of research, Essex Libraries (a library service in the South East of England) worked with ‘Shared
Intelligence’ (a social research company) and clinical experts to test the hypothesis that rhyme times have a positive
effect on the wellbeing and mood of mothers with mild to moderate mental health issues. One in five mothers are known to
experience mild to moderate mental health issues following the birth of children A series of evidence-based interventions
were identified and libraries were asked to introduce at least one within their rhyme time sessions. Using rating systems
the moods of mothers pre and post rhyme times were compared alongside more detailed exploration through focus groups
and questionnaires. The research clearly demonstrated that mothers’ moods improved as a result of their participation
in rhyme time. Factors instrumental in improving mood included, the quality of the welcome, the sense of achievement in
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getting to the rhyme time, the enjoyment of spending 30 minutes relaxing with the child, being in the company of other
parents and the sheer pleasure in watching their child have fun.
A public library provides a safe space in the community where children can grow and thrive. Public libraries have a special
nurturing relationship with young children, setting them on a path of learning and discovery that can give them the
foundations for a successful and positive life. This paper will demonstrate that improving the quality of rhyme times can
maximise these benefits. Not only that, but they can make a difference to the wellbeing of mothers too, contributing to
happier more positive parenting and better childhood experiences.
Keywords: Libraries; Early years; Rhymes; Language; Literacy; Maternal mental health; Cultural engagement
1.Introduction
It’s 10.30 on a Tuesday morning in a public library in the UK. Parents and carers are gathering in the children’s area of
the library with their babies and toddlers for the weekly rhyme time session. The adults sit on brightly coloured rugs or on
chairs in a semi-circle with their children on their laps.
Rhyme time opens with a welcome from the library staff member leading the session. The session starts with a traditional
rhyme with actions. Adults and child join in. Everyone claps at the end of the rhyme. Then children and parents share a
rhyme called “Round and round the garden” – where parents trace a pattern on their child’s hand and they end up with
a cuddle and lots of giggles.
More rhymes and a simple story follow. Some rhymes are repeated at a different pace or volume - sung faster, slower,
shouted then whispered. Some children walk around but most are really engaged. When they sing the nursery rhyme
“Hickory Dickory Dock”; one little girl aged about 2 tries her best to sing the words; a baby is swaying to the rhythm of
the singing. Then the session leader asks all families to turn their babies to face them and hold their hands. They sing a song
called ‘Row Row Row Your Boat’ rocking back and forth. Then children join in the traditional marching rhyme ‘Grand Old
Duke of York’. Everyone mimes putting on their boots and their jackets and doing the buttons up ready to march up the hill
and down again. This the final song and at the end everyone says goodbye. Families chat together before leaving the library.
So what is happening? Rhyme times for babies and toddlers are offered in almost every public library in the UK. In some
libraries there are several sessions per week. They are usually free of charge and they last approximately 30 minutes. They
allow families with very young children to learn and share songs, rhymes and stories together. They usually include actions
and sometimes puppets and musical instruments.
Instinctively we know that this simple activity makes a big difference and it is important that we gather evidence to deepen
our understanding. This presentation will describe work we have been doing in the UK to analyse the impact of rhyme times
on young children and on their mothers.
2. What early years experts and parents and carers value about public library rhyme times
In 2017, 11 Library Services from across the UK worked together to explore what parents and carers and early years
experts value about rhyme times.
As a result we identified that rhyme times support 6 key outcomes for children and for parents. These were:
•
Rhyme times support children’s early learning and cultural development
•
Rhyme time builds the relationship between parent and child
•
Rhyme time is inclusive – every child is welcome and can participate whatever their ability
•
Rhyme time reduces social isolation
•
Rhyme time is accessible for parents and children – it is easy to get to rhyme times and comfortable when they
get there
•
Rhyme time is embedded in strategy and enables strong partnerships
Using this information we have developed a set of tools (ASCEL, 2017) to help libraries assess the quality of their rhyme
times. These include:
•
A quality framework structured around each of the six outcomes which gives guidance based upon expert and
family consultation around what quality in rhyme time looks like.
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•
A self-assessment sheet for staff so they can identify areas of strength and weakness in their rhyme time delivery
and plan personal development.
•
A questionnaire that libraries can use to seek feedback from parents about their experience of rhyme time.
•
An observation schedule – this has proved very effective as libraries observe each other’s rhyme times, learning
from each other and allowing for impartial, consistent and constructive feedback.
The rest of this presentation will focus on the first two outcomes to demonstrate why rhyme times can make such a
difference
•
Rhyme time supports children’s early learning and cultural development
•
Rhyme time builds the relationship between parent and child (particularly mothers)
•
3. Rhyme time supports children’s early learning and cultural development
3.1 Rhymes at the library
As early years research has developed in the UK over the past 25 years, it has become clear that the experience
of participating in public library rhyme times potentially can support specific and significant areas of young children’s
development.
Research shows that young children learn best in a home learning environment which is “rich in language, joy and
playfulness” (Mullen, G., 2017). A quality home learning environment includes parents reading to their child, teaching
letters and numbers, visiting the library, and teaching songs and nursery rhymes.
In 2004, the Effective Provision of Pre School Education Project (Institute of Education, 2004) identified that “the
frequency of library visits shows a positive association with language, literacy and early number attainment at school
entry.” The research demonstrated that a child taken to the library regularly from ages two to five is 2.5 months ahead
of an equivalent child who did not visit the library so frequently by the age of five. Taking children to regular rhyme time
sessions in the library can really support their learning.
3.2 Rhymes support speaking, listening and early literacy
In 2018 a report was published in the UK which highlighted the significance of the “word gap” (Oxford University Press,
2018). Language and literacy skills have a huge impact on a child’s life outcomes. There is a significant gap between
children with good language skills and those with poor language skills when they start school and that this gap remains
consistent throughout their schooling. Children with language difficulties at age five are:
•
four times more likely to have reading difficulties in adulthood,
•
three times more likely to have mental health problems and
•
twice as likely to be unemployed when they reach adulthood.
Teachers identify that children with limited vocabulary are much more likely to have low self -esteem, more difficulty making
friends, poor behaviour and worse school attendance.
Learning rhymes is a brilliant way to boost children’s language skills. In research with socially disadvantaged children, their
knowledge of nursery rhymes at three years old predicted reading skills at age six . (Kuppen, S. and Bourke, E. 2017).
Other research has suggested that if children know eight rhymes by the time they are four, they are usually among the
best readers by the time they are aged eight (Nepean Tutoring).
As they sing rhymes with other adults and children in the library, children practice new sounds, exploring the pitch and
volume and rhythm of language. They also expand their vocabulary learning new words and complex phrases.
‘Look at the unusual words and phrases underlined in this rhyme called ‘The Dingle Dangle Scarecrow’.
When all the cows were sleeping and the sun had gone to bed
Up jumped the scarecrow and this is what he said
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“I’m a dingle dangle scarecrow with a flippy floppy hat,
I can shake my hands like this and shake my feet like that.”
When all the hens were roosting and the moon behind a cloud,
Up jumped the scarecrow and shouted very loud
“I’m a dingle dangle scarecrow with a flippy floppy hat,
I can shake my hands like this and shake my feet like that.
When the dogs were in the kennel and the doves were in the loft
Up jumped the scarecrow and whispered very soft,
“I’m a dingle dangle scarecrow with a flippy floppy hat,
I can shake my hands like this and shake my feet like that.
Rhymes make words and phrases much easier to memorise. They contain patterns and sequences, meaning that children
can predict words and word endings. This builds their confidence with language. Nursery rhymes often tell stories – they
have a beginning, a middle and an end and so they pave the way for early reading by familiarising children with the structure
of stories as in this rhyme ‘Hickory Dickory Dock’.
Hickory Dickory Dock,
The mouse ran up the clock, (beginning)
The clock struck one (middle)
The mouse ran down, (end)
Hickory Dickory Dock.
The Word Gap research (Oxford University Press, 2018) highlights that children growing up in the poorest households
in the UK are likely to have fewer words when they start school than children from more affluent homes. Libraries are
free and proud of their tradition of offering a warm welcome to all. They are available in most communities in the UK.
Analysis from one UK library service demonstrates that poorer families visit libraries at least as much as, if not more than,
wealthier families (Boulton, C., Hayden, C., Granville, G., Lee, B. and Musyoki, E. , 2018) so the contribution of rhyme
times in narrowing the word gap for poorer families is critical.
3.3 Social and emotional skills
As well as supporting language and literacy, rhymes can also support children to build their social and emotional skills. They
enable young children to spend time with other children and adults, building their confidence in a group situation, learning
to share and take turns. They also learn how to be an audience- when to listen, when to join in and when to clap. The
rhymes help children identify different emotions and start to feel empathy for characters. The rhymes below are just two
examples of commonly used rhymes.
(emotions)
If you’re happy and you know it, clap your hands.
If you’re happy and you know it, clap your hands.
If you’re happy and you know it,
And you really want to show it,
If you’re happy and you know it, clap your hands
(feeling sorry for Humpty Dumpty)
Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall;
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All the king’s horses and all the king’s men
Couldn’t put Humpty together again.
4. Rhyme time builds the relationship between parent and child
But rhyme times don’t just benefit children. I now turn to the other outcome identified at the beginning of this paper Rhyme time builds the relationship between parent and child, in particular, how rhyme times support mothers. This section
of the presentation highlights an action research project conducted in one large UK library service in the year 2017-2018,
looking at the impact of rhyme times on the mental health of mothers . (Boulton, C., Hayden, C., Granville, G., Lee, B.
and Musyoki, E. , 2018). Research has shown that one in five mothers of children aged three years or under suffer from
mental health difficulties. First time mums are most likely to suffer in silence. This has a negative impact on the mothers
but also has significant risks for their children, which include cognitive, developmental, and language delay and increased
risk of mood disorders. An unhappy, unresponsive adult carer limits a baby’s ability to develop their social and emotional
capabilities. Therefore mothers’ mental health is an important public health priority in the UK.
In 2011 a Swedish study suggested that singing triggers the release of “happy hormones” such as oxytocin which is
thought to help lower stress levels and blood pressure. (The Telegraph. 2011). This research was echoed in 2018 by
research undertaken by the Royal College of Music in the UK which identified that mums singing to babies on a daily basis
was associated with reduced symptoms of postnatal depression and increased feelings of wellbeing, self-esteem and
mother-infant bond (Fancourt, D. and Perkins, R., 2018).
Eight public libraries in the county of Essex in the east of England worked with researchers funded by Arts Council England
to explore whether shared singing at rhyme times has a positive effect on maternal mental health and if so, how and why?
The project started by researching the evidence base around what interventions and activities can boost the mental health
of mothers. Library staff then worked with clinical experts to plan how to modify standard rhyme times to consistently
incorporate some of these successful interventions. For example, one modification was that every session should include
a rhyme or song with face-to-face, synchronised movement and sounds (for example the rhyme ‘Row Row Row Your
Boat’). This was based on evidence that synchronous maternal behaviour (movements, or vocalisation) is associated with
increased maternal dopamine, and stronger parent-child bonding .
(Borkhataria, C, 2018).
Some of the other modifications included:
•
Look out for new participants and introduce them to other mums
•
Recognise the achievement of getting to rhyme time
•
Reassure parents not to worry if they don’t know the words, or if their child cries
•
Ensure a consistent structure with the same Welcome and Goodbye rhyme every time
•
Always have one face-to-face song and explain about ‘happy hormones’
•
Encourage singing rhymes at home
•
Include a reminder to stay and socialise – offer refreshments if possible
•
Point to information sources and promote other events
The researchers used simple data-gathering methods to record data from participants at over 200 rhyme time sessions
using these modifications. Techniques included ‘mood charts’ which parents marked with sticky dots on arrival and
departure to express their emotions; focus groups and phone interviews. Analysis of the results revealed a very noticeable
improvement in mother’s mood immediately after the rhyme time with the percentage describing themselves as ‘very
happy’ more than doubling from 25% to 59% in the space of 30 minutes.
From the focus groups and phone interviews with individual mothers who attended rhyme time we learned more about how
rhyme times benefit maternal mental health and well-being. The main impacts were:
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•
Feelings of achievement through the simple act of having made the effort to get out of the house and successfully
reaching the session.
•
Enjoyment from social singing and stories in a relaxed, welcoming environment.
•
Interaction with other like-minded parents which helps combat feelings of loneliness, boredom and stress.
•
Adding structure to the day, which helps with self-motivation and a sense of control.
•
Pleasure through seeing their child having fun.
•
Reassurance by being able to compare their child’s development with other children.
•
A sense of pride as their child develops new social skills (for example – learning to share).
•
More confidence to go out, take part in activities and join in with singing and reading.
5. Conclusion
Our children are a precious asset. They must be cherished and their parents supported. Public services are under strain
in the UK but public library rhyme times can offer a simple accessible and low cost intervention that can make a huge
difference to children’s learning, development and wellbeing. Using tools and evaluation techniques such as the rhyme time
quality framework and the maternal mental health research will help us provide evidence of the amazing power of rhyme
times and the fundamental importance of libraries in the lives of our very youngest children.
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Öz
Bu çalışmada hastane ortamında oluşturulması gerektiği düşünülen profesyonel çocuk kütüphanelerinin işlevleri,
gereksinimleri, hedefleri, meslek elemanlarının rol ve sorumluluklarının belirlenmesi konuları üzerinde durularak alana yönelik
paydaş disiplinler açısından bir farkındalık oluşumu amaçlanmaktadır. Çocukluk döneminin, insanın yaşam boyu gelişimine
etkileri irdelendiğinde üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir dönem olduğu bilinmektedir. Söz konusu dönemin önemine
binaen, “hastane ortamında çocuk” odaklı, profesyonel bakış açıları ile oluşturulmuş, çocuk katılımını her süreçte önemseyen
ve çocukların özel gereksinimlerine yönelik gelişimlerini destekleyen, alana hitap eden paydaş disiplinlerden Bilgi ve Belge
Yönetimi, Psikoloji, Tıp, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet gibi alanlarda uzman meslek
elemanlarının desteği, aktif hizmet sunumu ve kullanımında olan çocuk kütüphanelerine ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir.
Abstract
In this study, it is aimed to establish a children’s library in the hospital environment. The functions, needs, aims, roles and
responsibilities of professional staff in child libraries are emphasized. In this context, it is aimed to create awareness in
partner disciplines towards the field. It is known that childhood is a period in which people should be sensitive to the effects
of lifelong development. Considering the importance of the childhood period, it is thought that there is a need for children’s
libraries built with professional perspectives. It is thought that there is a need for children’s libraries with a focus on
“child in the hospital environment”, care for children’s participation in every process and supporting the development of
children’s special needs with the support of professional partner disciplines in the field such as Information and Document
Management, Psychology, Medicine, Nursing, Nutrition and Dietetics, Child Development and Social Work.
Anahtar Sözcükler: Hastane ortamında çocuk kütüphanesi; Multidipliner çalışmalar
Keywords: Children’s library in hospital environment; Multidisciplinary studies
1.Hastane ve Çocuk
Dünya Sağlık Örgütü sağlığı tanımlarken, kavramı yalnızca hastalık ya da engellilik durumunun olmayışı ile ilişkilendirmemekte,
sağlığın; bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hali olduğunu ifade etmektedir (World Health Organization,1948).
Sağlığın bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi, iyilik halinin salt bedensel ve psikolojik tedaviden öte sosyal açıdan
da işlevsel olmayı hedef haline getirmesini gerekli kılmaktadır. Hastalık süreçlerinin gelişim dönemlerine göre farklılaşan
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çeşitli psikolojik ve sosyal etkileri olduğu bilinmektedir. Hastane ortamında geçici ya da süreğen hastalığı nedeniyle tedavi
gören çocukların, süreci biyo-psiko-sosyal açıdan en az hasarla atlatması sağlığın ve bütüncül bir rehabilitasyonun temel
hedeflerindendir.
Çocukların gelişimleri sırasında bulundukları ortamlar ve kurdukları sosyal ilişkiler; bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimleri
açısından önem arz etmektedir (Bredekamp ve Copple, 1997). Özel gereksinim grubu kapsamında değerlendirilebilecek
bazı çocuklar için hastane adeta bir yaşam ortamıdır. Bu yaşam ortamında çocukların bulundukları yeri kabullerini ve
gösterdikleri tepkilerini birçok faktör etkilemektedir. Çocukların duygusal ve bilişsel gelişim düzeyleri, uyum yetenekleri,
çocukların hastalıktan önceki kişilik özellikleri ve ayrılıklara gösterdikleri psikolojik tepkileri, ağrının ve sakatlığın derecesi,
hastalığın çocuklar ve aileleri için taşıdığı anlam, aile-çocuk ilişki bağları, çocukların ailelerinin tepkilerini yanıtlama biçimleri,
çocukların hastalandığı yerin koşulları, hastalığın çocukların fiziksel ve psikolojik işlevlerine getirdiği kısıtlamalar, çocukların
hastane ortamında tepkilerini belirleyen faktörler arasında yer almaktadır (Gültekin ve Baran, 2005). Bu durumda, çocukları
bulundukları hastane ortamında gerek hastalığın negatif etkilerinden uzaklaştırmak, gerekse de gelişimlerini pozitif yönde
desteklemek oldukça önemlidir.
2.Hastane Ortamında Çocuk Kütüphanesi
Uluslararası Kütüphane Dernekleri Federasyonu-IFLA tarafından 2000 yılında yayınlanan ‘Hastanelerdeki Hastalara
ve Uzun Süreli Bakım Tesislerindeki Yaşlılar İle Engellilere Hizmet Sunan Kütüphaneler İçin Kılavuz’da belirtildiği gibi;
“kütüphanenin bir bölümü, sadece hasta çocuklar değil aynı zamanda hasta çocukların kardeşleri ve ziyaretçi ailelere eşlik
eden çocukların gereksinimlerini karşılayacak biçimde düzenlenmelidir. Alanın büyüklüğü ve düzenlenmesi, hizmet verilecek
çocuklara sağlanacak materyallere ve planlanacak film gösterimleri, kukla tiyatrosu, hikaye saatleri, palyaço ziyaretleri gibi
aktiviteler vb. göre değişecektir. Bazı durumlarda, kütüphane içindeki alan aynı zamanda çocukların dersleri izlemesi ve
etkileşimli bir şekilde etkinliklere katılım için de kullanışlı olabileceği düşünülmekte, böylelikle hastanedeki süreç ile normal
okul yaşantısı arasında bir bağ sağlanmış olacağı düşünülmektedir” (Demir, 2016). Hastanede oluşturulacak kütüphanelerde
de bu noktalara dikkat edilmeli ve hastanede bulunan çocuklar ve aileleri için uygun hizmetler planlanmalıdır. Bu kapsamda
hastane ortamında çocuklar için oluşturulacak kütüphanelerde öncelikle yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:
•
Çocuklarda ve ailelerde/bakım verenlerde hastaneye yatışa bağlı oluşabilecek stresin azaltılması,
•
Çocukların ve ailelerinin/bakım verenlerinin hastane ortamına uyum becerisinin kolaylaştırılması,
•
Hastane ortamının görsel, işitsel, dokunsal uyaranlarla zenginleştirilerek çocukların gelişimlerinin desteklenmesi,
•
Çocukların akranları ve yetişkinler ile iletişimde kendilerini rahatlıkla ifade edebildikleri, duygularını dışa vurabildikleri
özgür ortamların yaratılması,
•
Çocukların ve ailelerinin/bakım verenlerinin aklında soru işareti yaratan hastalık ve hastaneye yatış ile ilgili
belirsizliklerin giderilmesi,
•
Çocukların gelişimsel değerlendirmesinin yapılması ve gelişim yaşına uygun destek programlarının uygulanması,
•
Çocuğun hastane ortamına ve çalışanlara karşı güven duygusunun geliştirilmesi,
•
Ailelerin çocuklarının gelişimsel özellikleri ve onların gelişim özelliklerine göre nasıl destekleyecekleri konusunda bilgi
sahibi olmalarının sağlanması,
•
Çocukların ve ailelerinin/bakım verenlerinin, kitaplarla ve diğer bilgi teknolojileriyle destekleneceği ortamlar
oluşturulması, söz konusu pozitif etkiyi yaratmak adına öncül hizmetler olarak değerlendirilebilir (Gültekin ve Baran,
2005).
3.Hastane Ortamında Çocuk Kütüphanesinin İşlevleri
IFLA (2007) tarafından yayınlanan, ‘Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Kütüphane Hizmetleri Rehberi’nde hastanede
yatan çocuklar için farklı meslek gruplarının çalışmalarından ve iyileşme sürecine sağladığı katkılardan bahsedilmektedir.
Hastane ortamında bulunmanın olası negatif etkilerini azaltmak ve DSÖ’nün sağlık tanımına ulaşabilmek için sürece bütüncül
olarak yaklaşan, multidisipliner çocuk yaşam uzmanlarına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Hastane ortamında oluşturulacak
çocuk kütüphanelerinde; Doktor, Hemşire, Psikolog, Diyetisyen, Çocuk Gelişimi Uzmanı, Sosyal Hizmet Uzmanı, Kütüphaneci,
Hastane Öğretmeni, Terapist ve Mimarlar paydaş meslek elemanları olarak süreçte aktif şekilde yer almalıdır. Paydaş
meslek elemanlarının biri diğerinden daha fazla aktif olmamak üzere, tam bir bütünlük ve işbirliği içinde çalışması, ortaya
çıkacak mekan ve hizmetlerin işlerliği açısından gereklidir. 2017 yılında Türkiye’de alanında öncül olarak düzenlenmiş olan
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Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı Sonuç Raporunda da ifade edildiği üzere, günümüz koşullarında çocukların değişen eğlenme ve
öğrenme biçimlerinin yansıması ile gerek teknolojik gerekse de mekânsal anlamda yaşam ortamları olan kütüphaneler hayata
geçirilmelidir (Polat, Kakırman Yıldız ve Yılmaz, 2018). Bu bağlamda hastane ortamında oluşturulacak kütüphanelerin de
hem mimari ve iç tasarım açısından hem de yaşantısal açıdan multidisipliner bakış açısıyla bütüncül bir yaklaşımla ele alınması
gerekmektedir. Bu tür bir bakış açısıyla oluşturulacak olan hastane çocuk kütüphanelerinin yalnızca bir mekan olmaktan öte,
çok yönlü amaçları olan bir yaşam ortamı oluşturacağı düşünülmektedir.
Bu bağlamda çocukların hastanede bulundukları süre içerisinde aktif bir kütüphane hizmeti almaları adına hizmet veren
Multidisipliner Çocuk Yaşam Uzmanları çocukların salt biyolojik tedavisinden öte;
•
Çocukların gelişimini ve okulöncesi becerilerini iyileştirmeye yönelik olarak aileleri ile işbirliği yaparak; sesli okuma,
etkileşimli kitap okuma, kitapların ve diğer materyallerin kullanımı konularında çalışmalar yapmak,
•
Çocukların dil ve algı gelişimlerini desteklemek,
•
Çocukların ve ailelerinin; tedavi ve bakımı için onlarla birlikte süreci yaşayan birer destekçi, yol gösterici ve kılavuz
olmak,
•
Her çocuğun hakkı olan oyuncaklar, sesli ve yazılı kitaplar ve multimedyanın bulunduğu bir ortam ile çocuklar, aileler,
bakım verenler ve çocuklarla çalışan profesyoneller için materyaller sağlamak,
•
Çocukların akranları ve diğer aileler ile sosyalleşme ve davranış becerilerini arttırmak,
•
Çocuklar ve ailelerin, çeşitli kitap ve oyuncaklara en kolay şekilde ulaşabilmelerini sağlamak,
•
Çocukların okula hazırlık ve akademik bilgileri ile ilgili deneyimlerine olumlu katkıda bulunmak,
•
Ailelerin birbirleri ile kaynaşarak sosyalleşmelerini sağlamak,
•
Kitap ve okuma sevgisini özendirmek,
•
Kütüphane kültürü oluşturmak,
•
Teknoloji kullanımı ve multimedya becerilerinin gelişimine erken yaşta erişim ve doğru kullanım olanağı sağlamak;
•
Çocukların benzer sorunlar yaşayan akranlarıyla birlikte paylaşma ve sosyalleşme adına bir araya gelebilecekleri ve
iletişime geçebilecekleri bir alan sağlamak ve grup çalışmaları gerçekleştirmek,
•
Çocuklar ve aileleri için zaman geçirebilecekleri sıcak, güvenli ve özel alanlar oluşturmak,
•
Çocukların hastane deneyimleri ile başa çıkmalarını sağlamak ve onları bu süreçte gelişimsel olarak da desteklemek
amacıyla birlikte hizmet etmeyi amaç edinmelidir.
Çocuk kütüphaneleri oluşturulurken, çocukların süreçte aktif şekilde var olması hedeflenmelidir. Atmodiwirjo, Yatmo ve
Paramita (2012)’nın gerçekleştirdikleri çalışmada çocuk katılımının önemsenmesi ile çocukların paydaşı oldukları bir süreçte
daha ilgiyle yer aldıkları gözlemlenmiştir. Küçük kütüphaneciler adıyla bir atölye düzenlenmiş ve mekânsal tasarımdan,
kütüphane kullanımına değin geniş bir yelpazede çocukların süreçte aktif şekilde yer almaları sağlanmıştır. Bilgilerden
hareketle, hastane ortamında oluşturulacak kütüphanelerde de, her süreçte çocukların katılımının önemsenmesi ve bu
noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.
4.Hastane Ortamında Çocuk Kütüphanesinin Gereksinimleri ve Hedefleri
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından benimsenen ve 1990 tarihinde yürürlüğe giren Çocuk Hakları Bildirgesinin
17. Maddesi; yaşı ne olursa olsun her çocuğun, ırk, cinsiyet, din, ulusal ve kültürel geçmiş, dil, sosyal statü, kişisel beceri ve
yetenek ayrımı yapılmaksızın, bütün potansiyellerinin gelişimi için bilgi ve materyallere eşit koşullar altında ücretsiz ve açık erişim
hakkı olduğunu vurgulamaktadır (United Nations Human Rights Office of the High Comission, 1990). Çocuk kütüphaneleri;
yaşları, dilleri, cinsiyetleri, özel durumları ve coğrafik konumları bakımından ayrım yapmaksızın her çocuğa hizmet veren,
çocuklara yönelik eğitici, öğretici, geliştirici misyona sahip ortamlardır (Alpay Aslan, 2004). Bilgilerden hareketle, hastane
çocuk kütüphanelerinin, hastanedeki çocukları; çeşitli aktivitelerle desteklemek, kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak, ilgi
duydukları alanlar hakkında okuma ve araştırma yapmalarını teşvik etmek, eğlenmelerini sağlamak, sınırlı gelir düzeyinde olan
ebeveynlere ve bakım verenlere yeterli sayıda ve çeşitlilikte materyal sunabilme konusunda olanak sağlamak, akranları ile
iletişim kurmalarına imkan tanımak gibi hedefleri bulunmaktadır.
Yılmaz ve Ekici (2011)’nin belirttiği gibi; çocuk kütüphanelerinde verilen hizmetler yetişkinlere verilen hizmetler kadar
önemsenmelidir. Hastane ortamında oluşturulacak çocuk kütüphaneleri de tüm çocuk kütüphanelerinde amaçlandığı gibi;
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çocukların bilgiye erişim, kültür, öğrenme ve eğlenme gereksinimlerini aşağıdaki biçimlerde karşılamalıdır:
•
Kitapları ve farklı materyalleri ödünç vererek,
•
Bilgiye doğru yollar ile ulaşmada danışma hizmeti sunarak,
•
Kitap ve materyal seçimi ile koleksiyon oluşturularak, kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi sürecine çocukların da
katılımını sağlayarak,
•
Çocuklara ve ailelerine kütüphane kullanımı ve bilgi okuryazarlığı eğitimi vererek,
•
Hastane ortamında yaşanan travmaları en aza indirmek için farklı alanlara güdüleyici etkinlikler yaparak,
•
Yaratıcı programlar ile etkileşimli kitap ve öykü okuma hizmeti sunarak,
•
Ailelere ve bakım verenlere yönelik oluşturulan atölyelerde eğitim vererek,
•
Sadece çocuklar için bir alan değil, çocuklarla birlikte yetişkin katılımlı ortamlar planlayarak,
•
Çocukların kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmeleri ve kütüphane kültürünü kazanabilmeleri, hastanede tedavi
süreçleri çok uzun olabileceğini düşünerek kütüphane kayıt işlemlerini tamamlayarak,
•
Okul öncesi öğretmenlerine, öğretmenlere, sosyal hizmet uzmanlarına, çocuk gelişimcilere ve kütüphaneciler gibi
hastane ortamında çocuk yaşam uzmanlarına danışma hizmeti sunarak ve eğitim vererek,
•
Kurum ve kuruluşları destekleyerek, daha iyi ve ileri hizmet götürmek için işbirliği yaparak hedeflere ulaşmak.
5.Hastane Ortamında Çocuk Kütüphanesinin Rol ve Sorumlulukları
Üst bölümde ifade edilen gereksinimler ve hedefler doğrultusunda; uygun fiziksel mekânlarda hazırlanan oyun odaları;
yataklı servisler için kullanışlı bölüm rafları; işevuruk ve mesleki açıdan yetkin personeller ve hastane içerisinde yapılacak olan
gezici kütüphaneler gereksinimleri karşılamak için atılacak önemli adımlar arasında sayılabilir.
Çocukların yaş ve engel grubuna, hastalık yaşantısına uygun; resimli-sesli, interaktif, farklı dokularda kitaplar, aileler
için oturma alanları, aileler için müzik dinleti ve fiziksel oyun alanları, gelişimsel oyun malzemeleri, sinema ve video gösterim
alanları, tabletler gibi uygun materyaller hastane ortamında çocukların uyumunu ve ihtiyaçlarını kolaylaştıracak, gelişimlerinin
desteklenmesine imkan verilecek ortamların sağlanmasına yardımcı olacaktır.
Ray (1979), hastalar için bazı yerlerde hastanenin içine bağımsız kütüphanelerin kurulduğunu ve söz konusu kütüphanelerin
masraflarının hastane tarafından karşılandığını ifade etmekte, bazı halk kütüphanelerinin de hastanelerin içinde bölüm
oluşturduğundan ve oluşturulan hastane kütüphanelerine bütçe ve personel ayrıldığından söz etmektedir. Yataklı Tedavi
Kurumları İşletme Yönetmeliği (1982), Madde 158’de hastanelerde görevli kütüphane memurlarının görevlerine yer
verilmekte ancak kütüphane oluşturma ile ilgili bir yetki ve sorumluluktan bahsedilmemektedir. Halk ve Çocuk Kütüphaneleri
Yönetmeliği (1982), Madde 12’de halk kütüphanelerinin görevleri arasında “Çevresindeki eğitim, öğretim, sanat, kültür
kuruluşları ile hastane, cezaevi vb. birimlerle kütüphane hizmetlerinin yaygınlaştırılması yönünden işbirliği imkânları
araştırılır” ifadesi yer almaktadır. Bu noktada son yıllarda Türkiye’de de hastanelerde kütüphaneler oluşturulmaya başlandığı
görülmektedir. Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nde, Erzurum İl Halk Kütüphanesi’ne bağlı olan bir kütüphane
şubesi açılmıştır. Yine Konya Numune Hastanesi’nde ise hastane yönetimi tarafından 4000 kitaptan oluşan bir kütüphane
oluşturulmuştur (Bilgi ve Belge Yönetimi Haber Portalı, 2017). Söz konusu gelişmeler hastaların tedavi süreçlerinin pozitif
minvalde desteklenmesi ve sosyal işlevselliklerinin gelişimi açısından önem taşımaktadır. Çocuk hastanelerindeki örnekleri
ise, çoğunlukla gönüllü çabalarla oluşturulmuş servis ya da koridor kütüphaneleri ya da gezici kütüphane hizmetleri olarak
karşımıza çıkmaktadır.
6.Sonuç ve Öneriler
Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı Sonuç Raporu’nda “Süreğen hastalığı olan çocukların devam ettiği hastane okullarına
çevrimiçi ve dijital ortamdaki materyaller ulaştırılmalıdır. Bu anlamda, gezici kütüphaneler hastane okullarındaki çocuklara
hizmet verebilecek şekilde tasarlanmalıdır.” ibaresi yer almaktadır (Polat, Kakırman Yıldız ve Yılmaz, 2018). Sonuç olarak,
gerek hastanede eğitim süreçlerine devam eden çocukların, gerekse de geçici ya da süreğen olarak hastanede bulunan
çocukların kütüphane hizmetleri bağlamında her türlü imkandan yararlandırılması, gerekirse pozitif ayrımcılıkla desteklenmesi
gerekmektedir. Bu noktada sonuç raporunda tavsiye edilen hizmetler gerçekleştirilmeli ve bu durumun kalıcı hale getirilerek
hizmet sunumunun geliştirilmesi gerekmektedir. Çocukluk döneminin, insanın yaşam boyu gelişimine etkileri irdelendiğinde
üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir dönem olduğu görülmektedir. Söz konusu dönemin önemine binaen, çocuk
hastanelerinde profesyonel bakış açıları ile oluşturulmuş, çocuk katılımını her süreçte önemseyen ve çocukların gelişimlerini
destekleyen, alana hitap eden farklı paydaş disiplinler olan Bilgi ve Belge Yönetimi, Psikoloji, Tıp, Hemşirelik, Beslenme ve
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Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet ve Mimari-tasarım gibi alanlarda uzman meslek elemanlarının desteği, aktif hizmet
sunumu ve kullanımında olan ‘Hastane Çocuk Kütüphaneleri’ne ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir.
Hastaneye gelebilecek olan çocuğun profili belli olmadığı için bu durum multidisipliner yaşam uzmanlarına; çoğulcu,
kapsayıcı ve deneyime dayalı yeni bir takım rol ve sorumluluklar yüklemektedir. Tek bir mesleki alanın sorumluluğunda olmayan,
bütüncül bir ekip çalışması sonucunda ortaya konulan ‘Hastane Çocuk Kütüphaneleri’nin hayata geçirilmesiyle,
•
Çocukların tam iyilik halinin sağlanması,
•
Çocukların sosyal işlevselliğinin artırılması,
•
Çocukların gelişimsel süreçlerine pozitif bir katkı sağlanması,
•
Hastane sürecinde çocukta en az hasarı hedeflemek,
•
Çocuğa kitap ve kütüphane kültürü aşılamak,
•
Çocukların biyo-psiko-sosyal açıdan tam iyilik halini desteklemek amaçlanmaktadır.
Bu çalışmada hastane ortamında oluşturulması önerilen profesyonel çocuk kütüphanelerinin işlevleri, gereksinimleri,
hedefleri ve rol-sorumlulukları üzerinde durularak alana yönelik paydaş disiplinler açısından bir farkındalık oluşumu
amaçlanmaktadır.
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Abstract
Reading is an essential competency in the 21st century to survive mentally and psychologically amidst the turbulence of
technological intrusion. Reading habit needs to be inculcated in the early life, in the pre-primary and primary stages of
childhood and in the elementary schooling stages of children. In case of children, the distinction between academic reading
and leisure reading is often overlapped, because by leisure reading children can get the taste of words, meanings, symbols
and signs. Pleasure reading increases the development of reading as life-long habit, strengthening the language skills
and fluency, which is needed for children. Utilising the children’s libraries to inculcate the reading habit among children
therefore becomes a prime factor in today’s scenario. A child, immersed in a print-rich environment, and having access
to visual printed media, is a child with a great and improved emotional development. Therefore children’s libraries should
have an improved reading environment, where the image of reading is improved, and it should also include access to good
quality local literature. Comics or graphic novels are a very good medium to develop the emotional response, emotional
satisfaction and mental development of children..Comics fill the child’s world with wonder and excitement, comics develop
creative thought processes, comics develop visual-verbal connection and also enriches reading, writing and thinking.
Comics play a great role in increasing comprehensive skills for the slow readers and developmental readers. Since comics,
which combines pictures and words in a very unique way, are a very strong tool which have a permanent influence on
children that urges them to read more than they would ordinarily do, therefore the role of children’s libraries in collecting
comics for the elementary school children and children up to primary level cannot be underestimated at all. A study carried
out in 10 English medium schools in Kolkata revealed the reading habit of primary level students which showed that comics
was the most sought book for leisure reading, followed by story books and children’s encyclopaedia. Out of the comics
read, action heroes comprised 82%, followed by thrillers-10% and fantasy -8%. This study is dealt in this paper with
an emphasis on collection of comics in the libraries. Children’s libraries all over the world need to visualize this, and need
to give emphasis on a special collection of comics for the children. These comics would consist of all the famous ones all
over the world, with an emphasis on local comics as well. Libraries need to know how the effectiveness of comics can be
maximized so that more and more children can step into the libraries, and by availing the appropriate reading material,
can augment their reading habit. Therefore the role of children’s libraries in building a strong, lively, colourful collection of
comics to engage the children in reading, so that they can bridge the gap between verbal text and visual tools has been
emphasized in this paper.
Keywords: Reading habit; Pleasure reading; Graphic novel; Comics; Verbal text; Visual tools.
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1. Introduction
Reading is a complex cognitive process of decoding symbols with the intention of constructing or deriving meaning”.
The World Encyclopedia (1995) [1] defines reading as the ability to recognize letters and groups of letters as symbols that
stands for sounds. It is the art of making meaning or sense from printed or written words. Reading is so important that
it cannot be overemphasized. Reading is an essential competency required in the 21st century to survive global systems,
be it economic, educational, political, and social and so on. The learners’ literacy demands that the individual student must
be able to read any subject of interest in school. The workplace literacy also demands that a worker should be able to read
materials related to the job they do. Besides reading for academic purpose and job performance, reading can be engaged
in for pleasure and enjoyment.
Reading is one of the avenues for personal advancement in social, civic and economic development. Children should be
immersed in a print- rich environment where listen two books being read and are encouraged to discuss the stories,
bearing in mind the age factor. It is not enough to provide children with quality interesting reading materials, especially
picture books. Children should have an improved reading home environment, school environment, community, including
improving the image of reading, so that reading is not only school centered, it should include improved access to quality local
literature. Whoever encourages a child to read is giving that child a valuable gift for life. Books have helped bridge the gap
between the past and the future. Books have brought diverse cultures of the world together and created understanding
between man and man. Furthermore, books contribute in no small measure to children’s emotional development. Reading
is an opportunity to rub minds with greater minds. It has been widely acknowledged that reading is one of the most
valuable legacy parents can give to their children. Reading is recognized as an art capable of transforming man’s life and
his entire society. Reading is a very important issue which is not only about enjoyment but a necessity; the basic tool of
education. Reading makes way for a better understanding of one’s own experiences and it can be an exciting voyage to selfdiscovery. It is the art of interpreting printed and written words, the most effective process of conscious learning which
influences the extent and accuracy of information as well as the attitudes, morals, beliefs, judgment and action of readers.
2. Importance of comics as Reading materials in children libraries
•
Filled with wonder and excitement.
•
Creative stories.
•
Uplifting.
•
Narrative experiences.
•
Visual images.
•
Creative
•
Composition techniques.
•
Reading, writing, and thinking
3. Objectives of this paper is
3.1 To find out the reading habits of the primary students in comics
i.
how has comic reading influenced their lives
ii.
What effect does it have on students’ nature and behavior?
iii.
what sort of comparison can be drawn among those who read comics and those who do not;
iv.
should comic reading be considered beneficiary for the future or not
v.
how many schools support and instigate in children comic reading habits
In this study, survey methodology has been used to learn more about students and related respondent’s’ attitude
toward graphic novels and how comics are used in the classrooms. Question on the survey were constructed parallel such
that a question about the participant’s attitude would also pair with a question elsewhere in the survey about the actual
classroom use.
The participants were divided among five groups, viz. students, teachers, librarians, parents and booksellers. Students,
their teachers and parents were distributed among 10 higher secondary schools. The respondent group comprised of 10
students of each class III, IV and V; 5 teachers of primary level from each school; parents of 10 students from each class,
and librarians from each school. Also 10 booksellers were also involved in the respondent population.
Among the student respondents i.e. 100, both girls and boys were considered randomly so that there is a parity of
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thought among the class.
Various survey tools that was used to collect data was designed for this study. To not confuse the teachers, “graphic
novel” was defined, and the term was used interchangeably with “comic” for purposes of this study. Since all respondents
responded to the survey, there is no response bias affecting the overall responses.
4. Further Scope of this study
•
The study can be extended to other schools too.
•
The study can also involve students of secondary levels and above.
•
The study can include adults and their perspective on leisure reading.
5. Reading Habit
It is a pattern with which an individual organizes his or her reading. Reading is important for everybody to cope with
new knowledge in a changing world. The ability to read is at the heart of self-education and lifelong learning.
The activity of reading is regarded as a habit when it is repeatedly carried out. In measurable terms reading habits is
often considered in terms of the amount of materials being read, the frequency of reading as well as the average time spent
on reading, and this habit can be cultivated. Reading, which is a long-term habit starting with the very early ages, is the
prominent gateway to the knowledge room. It can be assumed as a practice that assists individuals to gain creativeness
and develops their critical thinking capacities. In this sense, reading habit is an important tool for the development of
personalities and mental capacities of individuals. All reading patterns in terms of emotional response enhance emotional
satisfaction of individuals.
Reading may be regarded as a basic skill to be acquired by every learner and hence every effort should be directed
towards its development in child from early life. Studies have shown that schools and teachers do not have a big an
influence on children as parents and friends do. There are many benefits to picking up such reading habits, especially when
it comes to matters that pertain to the child’s mental growth. Without a reading habit, a child can grow up with some
difficulties, especially if in a line of work that requires reading at any level.
A good reading habit is necessary for a healthy intellectual growth. By reading books, one gets confirmation of rejection
of one’s own ideas, which makes one think more critically about right and wrong in the society. Reading provides people
with a sense of values, which enable them gradually to develop the greatest of all virtues, that is the ability to understand
rather than condemn. Pleasure reading furthers the development of reading as life-long habit which strengthens both
language skills and fluency noted that children improve their reading skill when they read for pleasure.
5.1To sum up, there are four main reasons to read. They are:
•
reading as a learning opportunity,
•
reading to experience feelings and get attached to characters,
•
reading to be entertained,
•
reading to trigger creativity,
•
It is here important to stress that these are not presented in any order of influence and that they are not the
same for every informant.
Living in the society dominated by printed and electronic media, there is a huge demand for variety of information
sources ranging from films, television shows, magazines and the Internet. The dynamic style and presentation with infused
visual storytelling in comics and graphic novel are making these medium much more interesting than textbooks. Using
comics and graphic novels in schools and libraries will help to encourage the undeveloped and special needs students to
get into reading and promote literacy. Hammond (2009) says graphic novels are fiction or nonfiction books presented in
comic book format that require multimodal literacy for understanding. Although comics are always being associated with
humor, heavier themes and genre (such as humanity, fiction, fantasy, religion and history) contents can also be delivered
in much simpler and interesting way with this medium. Involvement and continuous support from the comic industry (comic
artist and cartoonist, publisher), academic institution (schools, libraries, researchers, universities) together with the
government is crucial in realizing these efforts. This paper will look forward into the potential collaborative roles, functions
and awareness of using comics and graphic novels as teaching and learning aid in the classroom and library.
Inadequate book availability, lack of interesting children’s literature, and watching television are identified as factors
hindering pupils from developing reading habits. Furnishing primary schools libraries in the country with recent books,
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getting parents to develop an interest in reading for their children to emulate coupled with the idea that children’s
literature should be made available in all primary schools constitute the major suggestions as measures to overcome the
problem so that the achievement of quality basic education in the country would not be a mirage.
Cartoons are one of the daily habits for our children; studies have proven that an average child with a facility of a TV
and a satellite connection at his home watches approximately 18,000 hours of television from kindergarten to high school
graduation. Tiemensma (2009) [3] states that comics, as sequential art, are a pictorial representation of a narrative.
Results indicated that reading a graphic novel was a new experience for the majority of participants and they enjoyed
the book. With the introduction of comic’s conventions and further development of multimodal literacy skills, students
acquired new knowledge on a second reading of the book. Evidence from this study supports the benefits of teaching
comic’s conventions and reading graphic novels as part of the curriculum to improve multimodal literacy skills.
Picture books are powerful, and compelling tools which have inviting influence on children, thus, making them wants
to read more than they would ordinarily do. Picture books can assist children develop socially, personally, intellectually,
culturally and aesthetically.
Comics, as sequential art, are a pictorial representation of a narrative. Comic art combines printed words and pictures
in a unique way. Many literacy skills are required, including the ability to understand a sequence of events, to interpret the
characters’ nonverbal gestures, to discern the story’s plot and to make inferences.
Accordingly, cartoons and comics are considered as a good media for classroom teaching to develop 21st century
learners. This research investigates how cartoons and comics enable students to be 21st century learners. The results
verify that cartoons and comics helped students to gain their 21st century skills. By having activities using cartoons
and comics, students could enjoy their learning and freely exploring their creative and analytical thinking. As the result
students could be at the level to become active, responsive, critical and analytical. Therefore, they can improve their
communicative and thinking skills.
Graphic Novels with their raising popularity and many recognized benefits have been a fast growing genre in recent
years. Although there are still reservations and doubts as to their efficiency, the worth of graphic novels as a pedagogical
tool has been proved by substantial evidence. Ilogho, J.E. (2015) [4] examined the role of books with graphics to develop
the reading culture among the Nigerian children and development of their leadership qualities.
Comics are a popular art form especially among children and as such provide a potential medium for science education
and communication.
Graphic novels are becoming increasingly popular among young readers. They provide entertainment similar to most
modern media formats and visual scaffolding for struggling readers. While graphic novels are attracting attention among
publishers, librarians and the public, they are still relatively unknown in educational settings. Comics, in the form of comic
strips, comic books, and single panel cartoons are ubiquitous in classroom materials for teaching English to speakers of
other languages. Comics are popular as a teaching instrument and the effectiveness of comics can be maximized.
6. Observational Analysis
A child’s brain at early ages always seeks new experiences that are why what is delivered in comics gets them glued.
Well written scenario, right visual representation and descent looking character are all the main factors for the child to get
stuck for comic hero, and enough for his brain to begin follow his path and trying to be a copycat even for the finest details.
When children read comics, or try to understand superheroes, they develop emotions, reading ability, and morals. Just as
adults idolize celebrities, children idolize superheroes. Comics likely impact our levels of aggression, prosaically behavior,
leadership ability and attitudes.
Pretend play is an important part of a child’s development between ages five and eight and is often greatly impacted
by the concept of superheroes. Pretend play helps children learn language and develop an understanding of theory of
mind, and allows the expression of emotions, both negative and positive. Children can use superheroes and villains to take
various perspectives on a situation and test the consequences of actions, while reading comics can assist with developing
their emotional vocabulary. Comics provide the exaggerated opportunity to play out moralistic and ethical dilemmas for
both children and adults. Comics and superhero stories also address several areas of study within prosaically behavior,
such as a superhero’s unwillingness to be a bystander. Comics strongly display the empathetic and personal costs of not
helping. Comics are a familiar art form especially among children and as such provide a potential medium for education
and communication. Today, children have short attention span that it is best to incorporate varied teaching approaches
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to facilitate learning. One varied approach is to include comics in education. The conductors of the survey concluded that
comics have great influence over the children. It takes up a major portion of the child’s attention and time more than any
activity that he performs. In modern life, while parents are busy with their work, much less time is given to the child, so
they are more attracted to comics, graphic novels, cartoons. As well as cartoons do change the child’s behavior, it also
changes their life style, way of dressing, spoken languages as they intend to imitate the comic character.
To sum up, comics are a double-edged weapon; it could ruin an individual’s childhood through excessive exposing to
violent fictitious content, or could aid in raising a balanced child with proper mental state.
7. Conclusion
Comics are one of the famous entertainment factor amongst children and becomes a latent medium for education and
communication. Today, children have very little concentration power which is why it is best to include diverse teaching
techniques to facilitate learning. The survey comes to the conclusion that comics do have a great influence over children. It
takes up a key share of the child’s attention and time. Nowadays parents are occupied with their work so much that very
little time is given to the child. Therefore, children are more connected to comics and cartoons.
With the new standpoints and prospects, comics are changing the way teachers teach enabling them with the strength
to meet the requirements of the new age students who are raised on visual media. By stimulating the traditional teaching
and learning methods, comics are already gaining credit in many fields of education. For now, it is difficult to say that
teachers can keep up with the transformation offered by this ground-breaking medium. However, the trend shows that
sooner or later comics will become one of the most effectual teaching technique in the field of arts, social and historical
studies and science.
8. Suggestions
•
Comics can act as a home school to teach children the life experiences that is not gained from parents or school
due to lack of facilities and time.
•
The need and attention from the comic creator and the publisher to produce more and more comics and graphic
novels for the education should be highly encouraged.
•
More and more activities involving comics should be taken up by librarians in order to engage students in productive
way of spending their time
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Öz
Erken çocukluk döneminde çocukların içinde bulunduğu ortam onların her alandaki gelişimlerine büyük etki etmektedir.
Çocuğa zengin uyarıcılarla dolu bir çevre sunmak onların merak duygusunu, yaratıcı düşünme becerisini ve hayal gücünü
besleyecektir. Kütüphaneler bu bakımdan çocuklara eşit ve zengin fırsatlar sunan mekanlardır. Bunun yanı sıra kütüphaneler
okuma, kitap seçimi yapabilme, araştırma yapabilme becerisinin en sağlıklı ve en iyi yapıldığı mekanlardır. Bu bakımdan çocuk
kütüphaneleri, çocuğa okuma zevkinin aşılanmasında ve çocuğun araştırma yapma becerisinin geliştirilmesinde büyük rol
oynamaktadır. Çocuğun dili öğrenmesiyle birlikte hayal gücü de genişlemektedir. Çocuk, hayali oyunlarla ve kahramanlarla
hayal dünyasına farklı bir boyut kazandırmaktadır. Bu becerilerin kazandırılmasında etkili olan bir yöntem de “yaratıcı
drama”dır. Drama, çocuğa dili etkin kullanma, duygu ve düşüncelerini ifade etme, kendi tecrübelerinden faydalanma, empati
yapma gibi birçok beceriyi kazandırmaktadır. Yaratıcı drama hem görsel hem sözel dile işaret etmesi bakımından çocuklar için
oldukça önemlidir.
Erken çocukluk döneminde çocukların genel olarak dikkatlerinin çabuk dağıldığı dikkate alındığında okumak onlar için sıkıcı
ve keyifsiz görülebilmektedir. Çocukların ilgisini masal saatleri, tiyatro gösterileri, yaratıcı drama gibi çeşitli etkinlikler
çekmektedir. Bu etkinlikler ile çocukların ilgisi kütüphaneye çekilebilir, böylece onlara kütüphane ve kitapla tanışma imkanı
sağlanmış olur ve erken dönemde kütüphane kullanıcısı olmaları için onlara fırsat sunulur. Çocuklar için birçok fırsat sunan
kütüphanelerde yapılan drama etkinlikleri, çocukların aktif katılım sağlaması, duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade
etmesi, bilgilere gözlemler ve deneylerle ulaşması ve bu yollarla da kütüphane ve kitap kullanıma karşı olumlu bir tutum
sergilemesi açısından oldukça önemlidir.
Bu çalışmanın amacı, kütüphanede uygulanan drama eğitimi ile ilgili çocuk görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma
grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Karabük ilinde okul öncesi eğitim kurumuna ve ilköğretim ikinci sınıfa devam
etmekte olan beş-sekiz yaş arasındaki 32 çocuk oluşturmaktadır. İlgili kavramsal çerçeveye dayanarak araştırmacılar
tarafından veri toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. Bu görüşme formu üç bölümden
oluşmaktadır. İlk bölümü; cinsiyet, yaş, öğrenim durumu bilgilerini, ikinci bölüm uygulama öncesine kütüphaneye ilişkin
görüşleri belirlemeye yönelik soruları, üçüncü bölüm ise uygulama sonrasında uygulamaya ilişkin görüşleri belirlemeye yönelik
soruları içermektedir.
Çocukların kütüphane ile ilgili düşüncelerini belirlemek amacıyla da çocuklara ön test ve son test yapılmıştır. Çocukların
kütüphanede uygulanan etkinliğe ilişkin görüşleri frekans dağılımları, yüzdelik değerler ve içerik analizi yöntemleri ile analiz
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edilmiştir. Çocukların kütüphane ile ilgili görüşlerini analiz etmek amacıyla da içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın
sonucunda; çocukların uygulama öncesinde kütüphane ve kitaplar hakkında detaylı bir bilgiye sahip olmadıkları, birçoğunun
kütüphaneye daha önce gitmediği saptanmıştır. Ayrıca çalışmanın öncesinde çocukların hemen hemen hepsi kütüphanede
sadece kitap okunulabileceğini ve çok sessiz olunmasını gerektiğini düşünmektedir.
Eğitim sonrasında çocuklara sorulan sorulara verilen cevaplara bakıldığında ise çocukların kütüphanedeki etkinlik hakkındaki
görüşlerinin oldukça olumlu olduğu görülmüştür. Çocuklara, yapılan drama etkinliği hakkında düşünceleri ve tekrar katılmak
isteyip istemedikleri sorulduğunda çocukların tümü “Etkinlik güzeldi. Tekrar katılmak isterim” şeklinde yanıt vermişlerdir.
Çocukların “Kütüphaneyi çocuklara başka nasıl sevdirebiliriz?” şeklindeki soruya verdikleri yanıtları ise “Oyunlar, eğlenceli
kitaplar, boyama ve kuklalar olabilir” şeklindedir. Çocuklar bu etkinlik sayesinde kütüphaneye karşı daha olumlu bir tutum
sergileyerek kütüphaneyi sadece kitaplarla dolu sessiz bir yer olarak değil, aynı zamanda çeşitli etkinliklerin yapılabileceği
güzel bir ortam olarak görmeye başlamıştır. Bu da kütüphanede verilen drama eğitiminin çocukların kütüphaneye olan
tutumlarında olumlu bir değişiklik yaptığını göstermektedir
Abstract
The environment in which children are in early childhood has a major impact on their development in all areas. Providing the
child with an environment full of rich stimuli will nourish their curiosity, creative thinking skills and imagination. Libraries are
places that offer equal and rich opportunities for children in this regard. In addition to this, libraries are the most healthy
and best performing places to read, make book selection and research. In this respect, children’s libraries play a major role
in the vaccination of children’s reading pleasure and in the development of the child’s research skills. The imagination is
expanding as the child learns the language. The child brings a different dimension to the world of imagination with imaginary
games and heroes. A method that is effective in gaining these skills is “creative drama”. Drama gives children a lot of
skills such as using the language effectively, expressing emotions and thoughts, making use of their own experiences, and
empathy. Creative drama is very important for children in terms of both visual and verbal language.
Given that children’s attention in early childhood is often dispersed quickly, reading them can be boring and unpleasant. The
children’s interest attracts various events such as fairy tale clocks, theater shows, creative drama. With these activities,
children’s interest can be attracted to the library so that they can meet with the library and the book, and they will be
given the opportunity to be library users in the early period. Dramatic activities in libraries providing many opportunities
for children are very important in terms of active involvement of children, expressing emotions and thoughts in different
ways, reaching information through observations and experiments, and exhibiting a positive attitude towards library and
book use in these ways.
The purpose of this study is to determine the views of children about drama education in the library. The working group of
the study consists of 32 children between the ages of five and eight who are in the pre-primary education institution and
the second year of primary education in the Karabük province in the academic year of 2017-2018. Based on the relevant
conceptual framework, a semi-structured interview form was created to collect data by researchers. This interview form
consists of three parts. The first section; gender, age, education status, the second part is the questions to determine
the opinions of the library before the application and the third part is the questions to determine the opinions about the
application after the application.
Pre-test and post-test were done to determine the children’s thoughts about the library. The opinions of the children
about the activity applied in the library were analyzed by frequency distributions, percentage values and content analysis
methods. Content analysis method was also used to analyze the opinions of children about the library. At the end of
the study; it has been determined that children do not have detailed information about libraries and books before the
application, and that a lot of them have not gone to the library before. In addition, before the work, almost all of the
children think that only books can be read in the library and should be very quiet.
When the answers to the questions asked to the children after the training were examined, it was seen that the opinions
of the children about the activity in the library were very positive. When children were asked about their thoughts about
the drama activity and whether they would like to participate again, all of the children were “Well done. I would like to
join again “. Responses to the question “How can we love the library for children?” Are “Games, fun books, painting and
puppets”. Through this activity, the children showed a more positive attitude towards the library and started to see the
library not only as a quiet place full of books but also as a nice environment for various activities. This suggests that drama
education in the library has a positive effect on children’s attitudes towards the library
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1.Giriş
Çocuğun içinde bulunduğu ortam, onun ilk okuma becerilerinin gelişmesinde önemli ölçüde rol oynamaktadır. Ayrıca, çocukların
ilgisini çekecek bir okuma ortamı da uygun ve gerekli materyallere sahip olmayı gerekli kılmaktadır” (IFLA, 2013). Günümüz
dünyasında toplum, kültür, ekonomi, siyasi, teknoloji ve daha birçok alan hızlı değişiklikler yaşamaktadır. Bireylerin sahip olduğu
bilgi gün geçtikçe artmakta ve bu bilgiyi kayıt altında tutan birçok yayın türü ortaya çıkmaktadır. Bireylerin ihtiyaç duydukları
bilgi ve beceriler belirlenirken, bilgiye ulaşmaları için kütüphane ortamı, kütüphanedeki kaynaklar ve bu kaynakların etkin bir
şekilde kullanımı büyük önem arz etmektedir (Odabaşı, 2010). Kütüphaneler bu noktada, çok çeşitli materyalleri ücretsiz
bir biçimde kullanıma sunan mekânlardır (Ekici & Yılmaz, 2014). Özellikle halk kütüphanesi uygulayıcıları ve savunucuları,
halk kütüphanesinin, okuma keyfi ve katılımının modellemesinin kesinlikle kütüphane misyonunun kalbinde olduğu, önemli bir
topluluk temelli tesis olduğunu ifade etmektedirler. Halk kütüphanesi, Baumann ve Du’nun (1997) vurguladığı beş faktörü
çocukların okurken desteklemesinin önemli olduğunu göstermektedir. Halk kütüphanesinde çocuklar, kendilerini okumaya
teşvik edecekleri insanlarla etkileşime girer; burada kitap okunur ve okuma materyali ile meşgul olma fırsatları vardır;
ebeveynleri, bakıcıları ve diğer yetişkinleri okurken görürler, taklit oyunlara katılma fırsatı bulurlar ve çevreyle etkileşime
girmeye teşvik edilirler. Halk kütüphanesi ortamı, küçük çocukların okumaya katılımını teşvik etmek için merkezi olan tüm
özellikleri ve dinamikleri desteklemektedir (Goulding, Dickie& Shuker, 2017).
Uluslararası Kütüphane Dernekleri Federasyonu (International Federation of Library Associations/ IFLA, 2006) “Çocuklara
Yönelik Kütüphane Hizmetleri Rehberi” yayınlamış ve bu rehberde kütüphane hizmetlerinin bileşenlerinden bahsederek
dünyaya farklı bir bakış açısı oluşturmuştur. Bu bileşenler amaç, bütçe, materyal, seçim kriteri, yer, hizmetler, sosyal çevre
ile işbirliği, halkla ilişkiler, insan kaynakları, yönetim ve değerlendirme başlıklarını içermektedir. IFLA’ya göre kaliteli bir çocuk
kütüphanesi ve bu kütüphanede uygulanan etkinlikler kitaplarla ilgili yapılacak faaliyetlerin yanı sıra geniş bir çerçeveden
bakılarak oluşturulacak çok yönlü bir temel ile yola çıkmalıdır. Buna göre çocukta olumlu bir kişilik oluşturmak ve bu kişiliğin
geliştirmesine katkı sağlamak, onların dil becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, çocuklara bilgiye ulaşma becerisini
kazandırmak, okumanın keyfini ve gücünü keşfetmelerine yardımcı olmak, şimdi ve gelecekte iyi birer kütüphane kullanıcısı
olmalarında onları teşvik etmek gibi hedeflere sahip olup bu hedeflere ulaşmalıdır (Akt. Gönen, Temiz & Akbaş, 2015).
Çocuklar için okuma genel olarak zor, hatta keyifsiz ve sıkıcı olarak görülebilmektedir. Öğrencilerin dikkatlerinin genel olarak
çabuk dağıldığı ve ilgi alanlarının genel itibariyle sinema, dans, futbol, bilgisayar vs olduğu düşünüldüğünde kütüphanelerin
çocukların yaşamında yer edinebilmesinin en temel yolu onların hayatına erken yaşlardan itibaren bir kültür olarak girmesi ile
mümkün olacaktır (Ekici & Yılmaz, 2014; Gürsoy, 2015). Çocuk kütüphaneleri bu bağlamda, çocuğa okuma zevkini aşılama
bakımından oldukça önemli bir role sahiptir (Kınalı, 1953).
Erken yaştaki çocukların ilgisini resimli kitapların yanı sıra, masal saatleri, tiyatro gösterileri, dramalar gibi çeşitli etkinlikler
de çekmektedir. Bu etkinlikler ile çocukların ilgisi kütüphaneye çekilebilmekte, böylece onlara kütüphane ve kitapla tanışma
imkanı sunulabilmektedir. Kitap seçimi, araştırma yapma becerisi ve okuma alışkanlığı en iyi ve sağlıklı olarak kütüphane
ortamında kazandırılmaktadır. Bu kazanımların yanı sıra bir durumun drama ve oyun yolu ile çocuğa kazandırılması ve çocuklar
için okumanın zevkli ve keyif alınacak bir etkinliğe dönüştürülmesi, okumanın bir alışkanlık haline gelmesi aşaması için oldukça
büyük bir önem arz etmektedir (Ekici & Yılmaz, 2014). Eğitim öğretim müfredatının ayrılmaz bir parçası olan kütüphaneler
“geçmişi geleceğe bağlayan bir köprü” işlevi görmektedir (Alpay’dan aktaran Gürsoy, 2015). Eğitim alanında yapılan birçok
çalışmadan elde edilen sonuçlar, eğitimde gelişim faktörünün dışında çevre ve çocukların yaşadığı tecrübeler faktörlerinin
de öğrenme üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Çocuğa sunulan zengin uyarıcılarla dolu bir çevre
çocuğun hayal gücü, yaratıcılığı ve merak duygusunun geliştirmesi bakımından oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle
çocuğun dili öğrenmeye başlanmasıyla birlikte hayal dünyası da aynı ölçüde çeşitli anlamlar kazanmaktadır. Hayali oyunlar,
hayali kahramanlar çocuğun hayal dünyasını genişletmektedir (Gönen, Temiz & Akbaş, 2015). Bu becerilerin kazandırılması
ve uygulanması aşamasında kullanılan yöntemlerden biri de tecrübelere dayanan bir öğrenme çeşidi olan “Yaratıcı Drama”dır
(Baysen, Çakmak & Baysen, 2017; Odabaşı, 2010). Drama uygulayıcıları, dramanın gelişimi desteklediğini ve dil gelişimi
açısından oldukça önemli olduğunu vurgulamaktadır. Özellikle erken çocukluk dönemiyle ilgi araştırmalar, dramaya katılımın
dil gelişimini desteklediğini ortaya koymaktadır (Mages, 2008). Yaratıcı drama, bireyin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal
alanlardaki gelişimine çok yönlü bir katkı sağlar ve çocukların akademik başarılarını arttırmada ve derslerdeki kazanımlara
ulaşmalarına yardımı olmada oldukça önemli bir rol oynar. Ayrıca, bir drama çeşitli drama stratejilerinin ve drama dışı
etkinliklerin sunulduğu katılımcı bir çerçevede yapılandırılmıştır. Hui ve Lau, 2006; Hui ve diğerleri (2011) tarafından yürütülen
iki deneysel çalışmada, çocukların yaratıcılığını geliştirmek için müfredata drama etkinlikleri ve stratejiler eklenmiştir. Sonuçlar,
çocukların yaratıcı drama ile zenginleştirilmiş müfredattan önemli ölçüde yararlandığını göstermektedir. Bu bağlamda yaratıcı
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dramanın öğrencilerin akademik başarılarının artmasında etken bir rol üstlendiğini görülmektedir (Ulubey & Toraman, 2015).
Buna göre eğitimde yaratıcı dramanın anlamı, her türlü konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden faydalanarak, bir
grupla ve grup üyelerinin tecrübelerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Yaratıcı drama çalışmaları
sırasında çocuklar, kendi deneyimlerini göz önünde bulundurmakta, canlandırdıkları karakterlerin duygu ve düşüncelerini
anlamakta, olayların sıralanışı ve düzenine yönelik algı geliştirmekte, sözlü iletişim becerileri ve doğaçlama yeteneklerini
geliştirmekte ve okumada gerçekleşmesi zor olan kurgulara yönelik daha iyi değerlendirmeler yapmasına katkı sağlamaktadır
(Adıgüzel, 2006; Ekici & Yılmaz, 2014). Yaratıcı drama etkinliklerine katılmak, çocukların daha yaratıcı ve meraklı olmalarına
yardımcı olur. Onların sorgulama duygusu, öz bilincinin ve hayal gücünün gelişmesini sağlar (Momeni, Khaki & Amini,
2017). Çocuk kitapları ve hikayeler drama etkinliklerinde sıklıkla kullanılan önemli öğelerdendir. Özellikle hikayeler, drama
etkinliklerinde kullanılan en önemli unsurdur. Çocukların dikkatini çekebilmek, onları dil öğrenme konusunda motive edebilmek
için hikaye vb. kaynaklardan yararlanılabilir (Kara, 2013). Bu bakımdan yaratıcı drama etkinliklerinde kitapların ve hikayelerin
kullanılması, çocuğun okuma alışkanlığına büyük katkı sağlamaktadır (Ekici & Yılmaz, 2014). Bu bilgiler ışığında araştırmada,
kütüphaneye ziyarete gelen çocuklara yaratıcı drama eğitimi verilerek, çocukların yaparak-yaşayarak olumlu deneyimler
kazanmaları amaçlanmıştır.
2.Yöntem
2.1.Araştırmanın Amacı
Bu çalışma, okul öncesi dönem çocuklarının kütüphanede yapılan yaratıcı drama eğitimiyle ilgili görüşlerini incelemek amacıyla
yapılmıştır.
2.2.Araştırma Modeli
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman incelemesi gibi nitel bilgi
toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına
yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanır (Yıldırım & Şimşek, 2005). Yapılan bu araştırmada, nitel
araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme tekniğini kendi içinde yapılandırılmış, yarı-yapılandırılmış
ve yapılandırılmamış görüşmeler olarak sınıflamak mümkündür. Yarı-yapılandırılmış görüşmede sorular önceden belirlenir ve
bu sorularla veriler toplanmaya çalışılır (Karasar, 1998). Bu araştırmanın verileri, görüşme türlerinden yarı-yapılandırılmış
görüşme tekniği ile toplanmıştır.
2.3.Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Karabük Zübeyde Hanım İl Halk kütüphanesine ziyarete
gelen Karabük ili merkez ilçelerine bağlı Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim anasınıflarına devam eden 32 beş-altı yaş çocuğu
oluşturmaktadır.
2.4.Veri Toplama Araçları
Araştırma verileri kütüphaneye ziyarete gelen okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5- 6 yaş grubundaki çocuklara yönelik
olarak hazırlanan dokuz yarı yapılandırılmış görüşme sorusundan elde edilmiştir. Çocukların kütüphaneye ilişkin görüşlerini
belirlemek amacıyla verilen eğitim öncesinde ve sonrasında olmak üzere açık uçlu sorulardan oluşan iki farklı görüşme formu
oluşturulmuştur. Oluşturulan formda çocukların kütüphane ile ilgili genel görüşleri ve kütüphanede yapılan yaratıcı drama
etkinliğine ilişkin görüşleri araştırılmıştır. Kütüphanede yapılan bir yaratıcı drama uygulama örneği aşağıda verilmiştir.
Kütüphanede Uygulanan Yaratıcı Drama Eğitim Programı Örneği: Renkli Hikayeler
Isınma Çalışması
Lider kütüphaneye gelen çocuklara ‘Hediyenizi almadan geçmeyin!’ diyerek önceden paketlenmiş hediyeleri çocuklara uzatır.
Kütüphane alanına gelen çocuklara ‘Hoş geldiniz. Herkes hediyesini aldı mı? Görebilirmiyim hediyelerinizi? Merak ediyor
musunuz içinde ne olduğunu? Hadi hep birlikte paketlerimizi açalım.’ der. Hediye paketlerini açan çocuklar farklı renklerdeki
rozetleri görürler. Lider ellerindekinin ne olduğunu, ne işe yaradığını ve rengini sorar. Çocuklardan cevaplar alındıktan sonra
rozetleri takmalarına yardımcı olunur. Lider rozetlerinin renklerine göre bir oyun oynayacaklarını söyler ve oyunu anlatır.
‘Oyunda söylediğim yönergeyi sadece başında belirttiğim renkli rozete sahip çocuklar yerine getirecek. Örneğin, Kırmızılar
dönsün dediğimde sadece kırmızı rozete sahip olan çocuklar dönecek. Ama dikkatli olun önce yavaş yavaş söyleyeceğim daha
sonra hızlanacağım. Sakın renginizi karıştırmayın. Hazırsanız oyunumuzu başlatıyorum.’ diyerek sözsüz ama hareketli bir
müzik açar ve yönergeleri söylemeye başlar.
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Canlandırma
Isınma çalışması bittikten sonra öğretmen çocukları masaya alır ve çocuklara resim yaparken neler kullandıklarını, nelerin
resimlerini yaptıklarını başka ne ile hayvan resmi yapabileceklerini sorar. Alınan cevaplar değerlendirildikten sonra öğretmen;
‘Peki parmak izimizden hayvan resmi yapabilir miyiz?’ diye sorar. Daha sonra çocuklara kâğıt ve parmak boyaları dağıtılır.
Çocukların istedikleri şekillerde parmak izlerini kâğıda çıkarmaları istenir. Boyanan kâğıtlar kuruması için raflara dizilir. Lider;
‘Parmak izlerimiz kuruyana kadar hayvanlarla ilgili bir hikâye okumak istiyorum.’ der ve hikâyeyi okumaya başlar. Hikâyenin
en merak uyandıran kısmında kitabın sayfalarının kaybolduğu fark edilir. Lider çocuklara; ‘Ne yapacağız şimdi? Hikâyemiz
yarım kaldı. Bundan sonra ne olmuş olabilir?’ der ve kurumuş parmak izlerini alıp hikayedeki hangi hayvan olabileceğini sorar.
Çocuklarla parmak izlerinin hangi hayvana benzettikleri tartışılır ve resmi tamamlamaları istenir. Tüm çocuklar hikayenin son
sayfasını tamamladıktan sonra lider ‘hikâyemizi canlandıralım’ der ve aynı hayvan figürü yapan kişilerden grup oluşturulur.
Gruplar sırayla hikâyenin kalan kısmını doğaçlama şeklinde canlandırılır.
Değerlendirme
Lider etkinliğin sonunda “Parmak izimizden başka neler yapabiliriz? Rozetler başka nerelerde kullanılabilir? Yarım kalan
hikâyemiz başka nasıl tamamlanabilirdi? Hikayede sen kim olmak isterdin? Hikayeyi nasıl canlandırdınız? Neler hissettin?”
şeklinde sorular sorar.
2.5.Verilerin Toplanması
Araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmacılar, görüşme
formunun iç geçerliğini sağlamak için görüşme sorularını iki alan uzmanına göndermiştir. Uzmanlardan görüşme soruları,
araştırmanın amacına uygunluğu, açıklığı ve anlaşılırlığı açısından eleştirmeleri, gerekli gördükleri durumlarda soruların
değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkartılması ile ilgili görüşlerini belirtmelerini istemişlerdir. Uzman görüşleri doğrultusunda
görüşme soruları tekrar gözden geçirilmiş ve son şekli verilmiştir. Araştırmacılar, bir çocuk ile, soruların açık ve anlaşılır
olup olmadığını, verilen yanıtların sorulan soruların yanıtlarını yansıtıp yansıtmadığını belirlemek amacıyla pilot görüşme
yapmışlardır. Bir başka uzmandan, görüşme sonrası dökümleri inceleyerek sorulan soruların açık ve anlaşılır olup olmadığını, ele
alınan konuyu kapsayıp kapsamadığını ve gerekli olan bilgileri sağlama olasılığını da düşünerek, kontrol etmesini istemişlerdir.
Araştırmacılar tarafından, görüşme sorularının istenilen verileri sağladığı kanısına varılarak veri toplama sürecine geçilmiştir.
Kütüphanede bireysel görüşmenin uygun bir şekilde yapılabilmesi için rahat bir oturma düzeni sağlanmıştır. Katılımcıların
her birine Araştırmanın yapılması için gerekli izinler alınmıştır. Araştırmaya katılan çocuklara eğitimden önce ve eğitimden
sonraki görüşlerine yönelik görüşme formu uygulanmıştır. Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm uygulama
öncesine kütüphaneye ilişkin görüşleri belirlemeye yönelik soruları, ikinci bölüm ise yaratıcı drama uygulaması sonrasında
uygulamaya ilişkin görüşleri belirlemeye yönelik soruları içermektedir. Burada temel amaç verilen yaratıcı drama eğitiminin
çocukların görüşleri doğrultusunda incelenmesidir. Bunun için, temelde benzer kavramlar ve temalar bir araya getirilmiştir.
Eğitime başlamadan önce çocukların kütüphaneye ilişkin görüşlerine ilişkin sorulardan oluşan görüşme formu uygulanmıştır ve
gerekli bilgiler alınmıştır. Eğitimin sonunda ise eğitim sonrası çocukların kazanım ve görüşlerini belirlemek amacıyla görüşme
tekrar edilmiştir. Daha sonra çocukların verdikleri cevaplar incelenmiş ve tablo haline getirilmiştir.
2.6.Verilerin Analizi
Verilerin analizinde nitel araştırmalarda kullanılan analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Şimşek
ve Yıldırım (2006)’a göre, içerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar
çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır.
Formda sorulan her bir soru içerik analizi yaklaşımı ile analiz edilmiş, cevaplar sınıflandırılmış ve görülme sıklığı belirlenmiştir.
3.Bulgular ve Tartışma
Araştırmanın bu bölümünde kütüphane ziyarete gelen beş- altı yaşındaki çocukların kütüphane hakkındaki görüşlerine ve
kütüphanede uygulanan yaratıcı drama etkinliklerine ilişkin görüşlerine ait bulgulara yer verilmiştir.
3.1.Uygulama Öncesi Çocukların Kütüphane ile ilgili Görüşleri
Çocuklara, uygulama öncesinde kütüphane bilgileri ve görüşlerine yönelik sorular sorulmuş ve verilen cevaplar
kategorizelendirilerek aşağıdaki tablolar oluşturulmuştur.
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Tablo 1. “Daha önce kütüphaneye gittin mi?” Sorusuna Verilen Cevapların Dağılımı
U.Ö Soru 1
N
%
Evet, gittim.
8
25,0
Hayır, gitmedim
24
75,0
Toplam
32
100,0

Tablo 1’de çocuklara “Daha önce kütüphaneye gittin mi?” soruları sorulmuş ve verilen cevapların yukarıda görülen tabloda
yüzde olarak değerleri belirtilmiştir. Verilen cevaplar değerlendirildiğinde, %75 ‘i oluşturan çoğunluğun kütüphaneye
gitmediği, % 25’inin ise daha önce kütüphaneye gittiği görülmektedir.
Çocukların çoğunun kütüphaneye gitmemesi düşündürücüdür. Bir çocuğun okuma ve kütüphane kullanma alışkanlığının
kazandırılması ve geliştirilmesinde birçok bireysel ve toplumsal etken rol oynamaktadır (Yılmaz, 2004). Çocukların kütüphane
kullanma alışkanlıklarının az olması bize çevrenin bu konuda çocukları yönlendirmesinin önemini göstermektedir.
Tablo 2.“Kütüphane nasıl bir yerdir?” ve “Kütüphanede olmak seni mutlu eder mi?”
Sorusuna Verilen Cevapların Dağılımı
U. Ö. Soru 2 N
%
Bilmiyorum
2
6,3
Çok sessiz olan bir yerdir
11
34,4
Güzel ve bilgi dolu bir yerdir
12
37,5
Kitaplarla dolu bir yerdir
7
21,8
Toplam
32
100,0
Araştırma grubuna kütüphanenin nasıl bir yer olduğu hakkında ne düşündükleri sorulmuş ve yukarıda görülen Tablo 2’de
verilen cevapların yüzde olarak değerlerin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Verilen cevaplara göre en çok yüzdeye sahip
olan görüşlerin “güzel ve bilgi dolu bir yer” ile “sessiz bir yer” olduğu görülmektedir. 2 kişinin kütüphane hakkında bir görüşe
sahip olmadığı da tablodan çıkarılan sonuçlar arasındadır. Verilen cevaplar doğrultusunda kütüphaneye karşı olan genel
görüşün “sessiz ve kitapların olduğu bir ortam” olduğu anlaşılmaktadır. Bu görüş, çocuklar açısından kütüphanenin güzel
fakat bununla birlikte sıkıcı bir yer olarak görüldüğünü göstermektedir. Araştırmaya katılan çocukların hepsi “kütüphanede
olmak seni mutlu eder mi?” sorusuna “evet” cevabı vermiştir. Buna bakılarak, çocukların kütüphane algısının genel olarak
iyi olduğu görülmektedir.
Tablo 3. “Kütüphanelerin sıkıcı olmaması için (daha eğlenceli olması için) ne yapılmalı?” Sorusuna Verilen
Cevapların Dağılımı
U. Ö. Soru 3 N
%
Bilmiyorum
7
21,9
Çeşitli etkinlikler yapılmalı
6
18,8
Film izlenmeli
1
3,1
Kitap okunmalı.
7
21,8
Kuklalar olmalı
1
3,1
Sessiz olmalıyız.
8
25,0
Kütüphaneler zaten sıkıcı değil.
1
3,1
Kütüphanede yemek ve oyuncaklar olmalı.
1
3,1
Toplam
32
100,0
Tablo 3’te çocuklara sorulan “Kütüphanelerin sıkıcı olmaması için (daha eğlenceli olması için) ne yapılmalı?” sorusuna
verilen cevapların dağılımı görülmektedir. Bu soruya verilen cevaplara bakıldığında farklı ve soruyla paralellik göstermeyen
cevaplar göze çarpmaktadır. Bazı çocuklar soruyu anlamamış ve “sıkıcı değil, mutlu olmalıyız” gibi soru doğrultusunda
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olmayan cevaplar vermiştir. Bu da çocukların kütüphane algılarının yetersiz olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra
çoğunluğu oluşturan dilimin de “kitap okunmalı” ve “ sessiz olmalıyız” cevaplarını vermesi, çocukların kütüphanede sadece
kitap okunduğu düşüncesinin oldukça kuvvetli olduğunu göstermektedir. Yine bu tabloya bakıldığında yalnızca 1 öğrenci
“kütüphanede kitaplar ve kuklaların olması gerekiyor” cevabını, 1 tanesi de “yemek ve oyuncak olmalı” cevabını vermiştir.
Tablo 4. “Sen bu kütüphanenin müdürü olsan çocuklar için yapacağın ilk iş ne olurdu?” Sorusuna Verilen
Cevapların Dağılımı
U. Ö. Soru 4
N
%
Etkinlikler yapardım
4
12,5
Hediyeler verirdim
4
12.5
Kitap okuturdum.
16
50.0
Oyun oynatırdım.
1
3,1
Bilmiyorum
1
3,1
Sessiz olmalarını söylerdim
6
18,8
Toplam
32
100,0
Tablo 4’te çocukların kütüphanenin müdürü olduklarında çocuklar için ne yapacakları konusunda sorulan soruya %50’sinin
“kitap okuturdum”, %18.8’inin “sessiz olmalarını söylerdim”, %12.5’inin “etkinlikler yapardım”, yine %12.5’lik bir dilimin
“hediyeler verirdim” cevabını verdiği görülmektedir. Bu durum, çocukların kütüphane algısının genel olarak “sessiz ve sadece
kitap okunan” bir yer şeklinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte çocukların kütüphanede kitap okumanın anı sıra
etkinliklerin yapılması istediği de görülmektedir.
Tablo 5. “ Kütüphanede oyun oynamak/etkinlik yapmak ister miydin?” Sorusuna Verilen Cevapların Dağılımı
U. Ö. Soru 5
N
%
Evet
29
90,6
Hayır
2
6,3
Kütüphanede oyun oynanmaz.
1
3,1
Toplam
32
100,0
Tablo 5’te çocukların “Kütüphanede oyun oynamak/etkinlik yapmak ister miydin?” sorusuna verdikleri cevabın %90.6
oranında “evet” olduğunu gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra 2 öğrenci “hayır” cevabı verirken 1 öğrenci “kütüphanede oyun
oynanmaz” diyerek cevaplandırmıştır. Bu gözlem sonucunda, çoğunluğun “evet” cevabı vermesi, kütüphanede uygulanacak
çeşitli etkinliklerin çocukların ilgisini çekebileceğini göstermekte ve çocukların kütüphanede de etkinlik yapmak istediklerini
belirtmektedir.
3.2.
Uygulama Sonrası Çocukların Kütüphane ile ilgili Görüşleri
Çalışmada, kütüphanede uygulanan drama eğitimi sonrasında sorulan sorularla çocukların bu eğitime dair görüşleri ve
kütüphane algılarının değişip değişmediği araştırılmıştır.
Tablo 6. “Etkinlik hakkında ne düşünüyorsun? Kütüphanede tekrar böyle bir etkinliğe katılmak ister misin?” Sorusuna Verilen Cevapların Dağılımı

U. S. Soru 6

N
%
Cevap yok
1
3,1
Etkinlik güzeldi. Tekrar katılmak 31
96.9
isterim.
Toplam
32
100,0
Tablo 6’da yapılan etkinliğe dair çocukların görüşleri ve “Kütüphanede tekrar böyle bir etkinliğe katılmak ister misin?”
sorusuna verilen cevapların dağılımına bakıldığında, % 96.9 oranındaki çoğunluğun “etkinlik güzeldi, tekrar katılmak isterim”
cevabı verdiği görülmektedir. Sadece bir çocuğun ise cevap vermediği gözlemlenmiştir. Bu dağılıma bakarak çocukların
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kütüphanede drama etkinliğini çoğunlukla beğendiği, hemen hemen hepsinin tekrar böyle bir etkinliğe katılmak istediği
anlaşılmaktadır.
Okuma kültürünün geliştirilmesi, çocukların kütüphaneye ve kitaplara karşıolumlu bir tutum sergilemesi ve bunun sürdürülebilir
şekilde artırılması için alt yapı çalışmaları oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra, çocukların gelişim seviyelerine uygun olarak
hazırlanan, kaliteli, uygulanabilir ve dikkat çekici programların hazırlanması, bu programların geliştirilip yaygınlaştırılması
ve kütüphanelerde uygulanması oldukça büyük önem arz etmektedir (Gönen, Temiz ve Akbaş, 2015). Bu tablo sonucu da,
kütüphanede uygulanacak kaliteli ve ilgi çekici bir programın çocukların kütüphane ve kitaplara olan tutumunu olumlu yönde
ve büyük ölçüde etkilediğini göstermektedir.
Tablo 7. “Kütüphaneye tekrar gelmek ister misin?” Sorusuna Verilen Cevapların Dağılımı
U. S. Soru 7
N
%
Evet, isterim.
32
100,0
Araştırmada çocukların etkinlik sonrasındaki kütüphane algılarına yönelik “Kütüphaneye tekrar gelmek ister misin?” sorusuna
verilen cevap Tablo 7’de görülmektedir. Etkinliğe katılan çocukların hepsi kütüphaneye tekrar gelmek istediğini belirtmiştir.
Bu da kütüphanede verilen drama eğitiminin çocukların ilgisini çektiği, kütüphaneye karşı olumlu bir tutum sergiledikleri
söylenebilir.
Tablo 8. “Kütüphaneyi çocuklara bu şekilde sevdirebilir miyiz? Bu konuda senin önerilerin nedir?” Sorusuna Verilen Cevapların Dağılımı

U. S. Soru 8

N
Evet, bilmiyorum
Evet, çeşitli etkinlikler yapabiliriz.
Evet, bunlar yeterli
Evet, eğlenceli kitaplar, boyama ve
kuklalar olabilir
Evet, kitaplar ve oyunlar olmalı.
Toplam

%
1
7
1
9

3,1
21,9
3,1
27,9

14
32

6,3
100,0

Tablo 8’e kütüphanede uygulanan drama etkinliğinin çocukların kütüphaneyi sevmesinde etkili olup olmadığına dair çocukların
görüşlerinin dağılımı ve onların önerileri görülmektedir. Tablo 8 incelendiğinde, çocukların hepsi kütüphaneyi drama etkinliğiyle
çocuklara sevdirebileceği görüşündedir. Çocuklar tarafından kütüphanede yapılması önerilen etkinliklere bakıldığında ise
%27.9’u eğlenceli kitaplar, boyama etkinliği ve kukla etkinliği önermiş, %21.9’u çeşitli etkinlikler yapılabileceğini belirtmiştir.
Tablonun geneline bakıldığında, etkinlik sonrasında çocukların genelindeki “kütüphanede sadece kitap okunur ve sessiz olunur”
algısının değişerek kütüphanede çocukların hoşuna gidebilecek boyama, kukla, oyun gibi çeşitli etkinliklerin de olabileceği
algısının oluşturulduğu gözlemlenmektedir. Çocukların kitap okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarının kazandırılmasında
şüphesiz kütüphanede yapılan etkinlikler olumlu bir katkı sağlamıştır. Çocuklara kütüphanede sadece kitap okumak yerine
kuklalar, oyunlar ve çeşitli etkinliklerle onların kütüphaneye ve kitap okumaya karşı olumlu bir tutum sergilemeleri sağlanabilir.
4.Sonuç ve Öneriler
Bu çalışma, okul öncesi dönem çocuklarına kütüphanede verilen yaratıcı drama eğitiminin çocuklar üzerindeki etkisini
incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak çocukların kütüphane hakkındaki görüşlerini öğrenmek için eğitim
öncesinde ve sonrasında çocukların görüşleri alınmıştır. Kütüphanedeki eğitim programı ile ilgili çocuklara sorular sorulmuş
ve cevapları incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, çocukların uygulama öncesinde kütüphane ve kitaplar hakkında detaylı bir
bilgiye sahip olmadıkları, birçoğunun kütüphaneye daha önce gitmediği görülmüştür. Bu durum, kütüphane kullanımın artması
ve kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için yapılan çalışmaların desteklenmesi gerektiğini göstermektedir. Uygulama
öncesinde çocuklar kütüphanede sadece kitap okunulabileceğini ve çok sessiz olunmasını gerektiğini düşünmüştür. Bu da
çocuklardaki kütüphane algısının istenen yönde olmadığını düşündürmektedir. Bunun yanı sıra çocuklar kütüphanede de
etkinliklerin ve oyunların olmasını istediklerini ifade etmişlerdir.
Uygulama sonrasında çocuklar, kütüphanede verilen drama eğitimiyle kütüphanede sadece kitapların okunmadığını,
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kütüphanede farklı etkinliklerin de yapılabileceğini görmüştür. Eğitim sonrasında çocuklara sorulan sorulara verilen cevaplara
bakıldığında, çocukların kütüphanedeki etkinlik hakkındaki görüşlerinin oldukça olumlu olduğu görülmüştür. Çocuklar bu etkinlik
sayesinde kütüphaneye karşı daha olumlu bir tutum sergileyerek kütüphaneye tekrar gelmek istediklerini ve tekrar böyle
bir etkinlik yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Eğitim ve etkinlikler sonrasında çocukların kütüphane algılarında da büyük
oranda değişiklik olduğu gözlemlenen sonuçlar arasındadır. Çocuklar kütüphaneyi sadece kitaplarla dolu sessiz bir yer olarak
değil, aynı zamanda çeşitli etkinliklerin yapılabileceği güzel bir ortam olarak görmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra çocuklar,
kütüphanede kuklaların, oyuncakların ve çeşitli etkinliklerin olmasını istediklerini belirtmişlerdir. Bu da uygulama sonrasında
çocukların kütüphane algılarında olumlu yönde değişikliğin olduğunu göstermektedir.
Yaparak ve yaşayarak, aktif bir katılım sağlayarak öğrenme, çocuklar için şüphesiz ki en etkili ve kalıcı öğrenmedir. Çocukların
etkinliklere aktif katılım sağlaması, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade etmesi, gözlem ve deneylerle bilgilere kendilerinin
ulaşması bilginin kalıcılığını artıran önemli etkenlerdir. Bu bağlamda drama etkinlikleri okul öncesi eğitimde oldukça önemli ve
gerekli etkinliklerdir (Akyol Köksal, 2012). Bunun yanı sıra kütüphaneler, toplumun bilgiye olan gereksinmesini karşılamaya
yönelik her türlü bilgi kaynağını bünyesinde toplayan, önceden belirlenmiş bir takım teknik ve yöntemlerle düzenleyen ve
onlardan maksimum düzeyde yararın sağlanabilmesi için hizmetler veren toplumsal kurumlardır (Dalkıran, 2014). Bu zengin
basılı ortam, okumaya ve bir sonraki adım olan yazmaya basamak oluşturmaktadır. Ayrıca, yaşamın erken dönemlerinde
okuma ilgisinin aşılanması, okuma-yazma becerilerinin kazanılmasında olumlu bir etki yapacaktır. Okul öncesi dönemdeki
çocuk, çevresindeki her şeye karşı ilgili, aktif bir araştırmacı ve meraklı bir bilim insanı gibidir. Bu dönemde ona yalnızca sözle
anlatmak yerine, olayın oluşumuna aktif olarak katılmasını sağlamak daha eğitici bir tavırdır. Çocukta yeni konular için merak
uyandırmak, onun soru sormasını desteklemek, ilgi duyabileceği yeni konular hakkında ön bilgiler vermek ve hayal gücünü
desteklemek ile sağlanabilir (Oktay ve Polat, 2005). Bu destek için de çocuk kütüphaneleri büyük bir fırsat sağlamaktadır.
Bu bağlamda, çocuklar için birçok fırsat sunan kütüphanelerde yapılan drama etkinlikleri, çocukların aktif katılım sağlaması,
duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmesi, bilgilere gözlemler ve deneylerle ulaşması ve bu yollarla da kütüphane ve
kitap kullanıma karşı olumlu bir tutum sergilemesi açısından oldukça önemlidir.
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Öz
Araştırma, annelerin çocuk kitabı seçme kriterlerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Görüşme tekniğine dayalı nitel bir
araştırma olarak tasarlanan bu araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ilinde, okul öncesi dönem çocuğu olan farklı sosyoekonomik düzeylerden 100 anne oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan, 10 sorudan oluşan yarı
yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Sonuç olarak okul öncesi dönem çocuklarına kitap seçme konusunda annelerin
daha aktif olduğu görülmektedir. Annelerin verdikleri cevaplar genel olarak incelendiğinde ise annelerin çocuklarını kitaplarla
buluşturmak ve doğru seçimler yapabilmek noktasında hassas davrandıkları söylenebilir. Anneler için kitap seçim kriterlerinin
en önemlilerinin kitabın içeriğinin ve fiziksel yapısının çocuğa uygunluğu olduğunu söylemek mümkündür.
Abstract
The research aims to determine the selection criteria of the mothers’ children’s book. Designed as a qualitative research
based on the interview technique, the study group of this research is composed of 100 mothers from different socioeconomic levels, which are pre-school children in İstanbul province. The data were collected by a semi-structured interview
form consisting of 10 questions prepared by the researchers. As a result, it seems that mothers are more active in
choosing books for pre-school children. When the answers given by the parents are examined in general, it can be said
that they are sensitive to the way of bringing their children to books and making the right choices. It is possible to say that
the most important of the book selection criteria is the appropriateness of the text and the physical structure of the book.
Anahtar Sözcükler: Okul öncesi dönem, Çocuk kitabı, Kitap seçim kriterleri.
Keywords: Preschool period, Child book, Book selection criteria.
1.Giriş
Erken çocukluk döneminde çocukların kitaplarla buluşmasında yetişkinlerin sorumluluğu oldukça önemlidir. Çocuklar bebeklik
dönemlerinden itibaren kitaplar ile buluşturulmalı ve gelişimlerine uygun çeşitli kitaplarla desteklenmelidirler. Kısa bir dönem
gibi görülen çocukluk dönemi etkilenmek ve şekillenmek için en uygun ve bireylerin gençlik, olgunluk ve yaşlılık yıllarını
şekillendirecek kritik bir dönemdir (Güleç ve Gönen, 1997). Okul öncesi dönemde çocuğun kitapla buluşması çocuğun
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kitaplara karşı olumlu algı geliştirmesi ve okuma alışkanlığının temellerini atması dışında onların keyifli ve yararlı zaman
geçirmelerini (Akın, 1998); bilişsel, sosyal-duygusal, dil ve motor alanlarda gelişmelerini (Kuzu, 2002, s. 95; Veziroğlu ve
Gönen, 2012); gelişirken dünya hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmelerini, hayal güçlerinin ve iletişim becerilerinin gelişmesini;
günlük olaylar hakkında fikir sahibi olmalarını ve davranış örnekleri görerek toplum içerisinde doğru davranışlar sergilemeyi
(Yalçın ve Aytaş, 2003, s. 43) öğrenirler.
Çocuğun küçük yaşlarda kitapla buluşması anadilini anlama ve öğrenme fırsatını çocuklara sunmaktadır. Çocukların erken
yaşlarda kitaplarla buluşması aynı zamanda matematik, bilim, sanat ve tarih gibi pek çok farklı disiplinle buluşmasıyla bu
alanlarda öğrenmeler sağlar (Gönen ve Veziroğlu, 2013) ve kavram gelişimlerini destekleyerek ileriki yıllarda sergileyeceği
akademik başarısına katkıda bulunur (Uyanık-Balat, 2009a ve 2009b; Uyanık Balat & Güven, 2006) .Çocuk kitapları
çocukların başarma, bilgi, sevmek ve sevilmek, bir şeye ya da bir yere ait olmak ihtiyacı, değişme ve estetik ihtiyaçlarını da
karşılamaktadır. (Arbuthnot, 1964, s. 3-10; akt. Kocabaş, 1999).
Çocuğa ciddi boyutta yarar sağlayan çocuk kitaplarının, yazarlarının, kitabı yayınlayacak yayınevlerinin ve kitabı çocukla
buluşturacak olan aile üyeleri ya da diğer kişilerin, çocuğun gelişimine uygun doğru kitapları üretmek, yayınlamak ve çocuğa
ulaştırmak noktasında çocuğun gelişim özelliklerini ve bu özellikler çerçevesinde çocuğun yaşına uygun kitapların taşıması
gereken iç yapı ve dış yapı ölçütlerini iyi bilmeleri gerekmektedir (Sever, 1995, s. 14). Çocuk kitaplarının taşıması gereken
iç yapı ve dış yapı özellikleri aynı zamanda doğru kitapların seçilebilmesi için dikkat edilmesi gereken kriterlerdir. Çocuk
kitaplarının dış yapı özellikleri biçimsel özellikler olarak da anılan, kağıt, cilt, boyut, punto, baskı kalitesi resimleme, sayfa
düzeni gibi ögeleri ifade etmektedir. Iç yapı özellikleri ise içerik özellikleri olarak da anılan, hikayenin konusu, kahramanları,
yazım dili, planlanması gibi ögeleri ifade etmektedir (Alpöge, 2011, s. 10; Demircan, 2006; Kocabaş, 1999).
Çocukların kitaplarla olan ilk tanışması ev ortamında, ailenin çocuğa sunduğu imkânlarla gerçekleşmektedir. Bebeklikten
itibaren çocuklara hitap eden bez, keçe, sesli, renkli, ışıklı ve çeşitli dokunsal özellikler taşıyan kitaplar ile altıncı aydan
itibaren tüm bebeklerin tanıştırılması gerekir. Çocukların bebeklikten itibaren kitaplarla tanışmasını ve buluşmasını sağlayan
ebeveynlerin bu konuda bilinçli olmaları, çocuğun gelişimine uygun doğru yapıdaki ve içerikteki kitapları seçebiliyor olmaları
da çocuk kitap buluşmasının en önemli noktalarından biridir. Yapılan alanyazın taramasında annelerin resimli çocuk kitaplarını
nasıl seçtikleri, kitap seçiminde nelere dikkat ettiklerine ilişkin çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmüştür. Bu sebeple
araştırmamızda, annelerin resimli çocuk kitabı seçme kriterlerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
2.Yöntem
2.1. Araştırma Modeli
Araştırmada tarama modelinde planlanmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olan şekilde
betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve
olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2007:77).
2.1. Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Zeytinburnu, Bağcılar, Beylikdüzü, Levent, Kadıköy,
Sarıyer ilçelerinden okul öncesi dönem çocuğu olan farklı sosyo-ekonomik düzeylerden 100 anne oluşturmaktadır. Çalışma
grubunda yer alan annelere yönelik demografik bilgiler Tablo 1’de sunulmaktadır:
Tablo I. Araştırmaya Katılan Annelerin Demografik Bilgileri
f
%
Anne Yaşı
21-25
3
3
26-30
22
22
31-35
45
45
36-40
22
22
40 yaş ve üstü
8
8
Öğrenim Durumu
İlkokul
1
1
Ortaokul
5
5
Lise
7
7
Üniversite
67
67
Lisansüstü
20
20
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2.2. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formundan yararlanılmıştır. Anket formu
araştırmanın örneklemini oluşturan ebeveynleri demografik özellikleri ve okul öncesi dönemdeki çocuklarına kitap seçme
kriterlerine ilişkin görüşlerini belirleyen açık uçlu sorular olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Anket formunun açıklamasında
katılımcıların okul öncesi eğitime devam eden çocuklarının olmasının ön koşul olduğu ve çalışmanın içeriği ve öneminden söz
edilmiştir. Araştırmacılar tarafından oluşturulan sorulara üç farklı alan uzmanından görüş alınmış ve soruların uygunluğunu
değerlendirmeleri istenmiştir. Uzman görüşleri sonunda araştırma sorularına son hali verilmiştir. Araştırma soruları bazıları
şu şekildedir; “Çocuğunuza aldığınız kitapları kim seçiyor? Çocuğunuz için ne sıklıkta kitap alırsınız?, Kitabı almadan önce okur
musunuz? Cevabınız evet ise kitabın hikayesi/öyküsü sizin seçiminizi etkiler mi?. vb.
2.3. Verilerin Toplanması
Araştırmanın verileri 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Mayıs-Haziran aylarında toplanmıştır. Verilerin
toplanmasında kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın verileri, online ortamda hazırlanan soru
formlarına verilen cevaplar şeklinde toplanmıştır.
2.4. Verilerin Çözümlenmesi
Araştırma verilerinin çözümlenmesinde açık uçlu sorulara verilen yanıtlara uygun olacak şekilde nitel veri analizi yöntemlerinden
yararlanılmıştır. Öncelikli olarak her soruya verilen cevaplar doğrultusunda araştırmacılar tarafından kategorilendirme
yapılmıştır. Araştırmacılar her soru için kategori başlıklarını birlikte oluşturmuş, ardından 5 formun cevaplarını oluşturdukları
ilgili kategorilere yerleştirmişlerdir. Araştırmacıların, cevapları kategorilendirmedeki tutarlılığı Miles ve Huberman (1994;
akt. Baltacı, 2017) modelinin içsel tutarlılık oranı dikkate alınarak hesaplanmış ve kodlayıcılar arasındaki tutarlılığın %90
düzeyinde olduğu belirlenmiştir.
Kodlayıcılar arasındaki tutarlılığın belirlenmesinin ardından tüm sorularda yer alan kategorilere yerleşen cevaplar üzerinden
betimleyici istatistik analizlerinden yüzde ve frekans analizleri yapılmıştır.
3.Bulgular
Tablo 1: Çocuğa Alınan Kitapları Seçen Kişilere İlişkin Yüzde ve Frekans Dağılımı
f
%
Anne
59
59
Anne ve çocuk
15
15
Anne ve baba
8
8
Çocuk
3
3
Baba
1
1
Tablo 1’de “Çocuğunuza aldığınız kitapları kim seçiyor?” sorusuna verilen cevaplar görülmektedir. Okul öncesi dönem
çocuklarına alınan kitapları seçen kişiler %59 anne; %15 anne ve çocuk birlikte; %8 anne ve baba birlikte; %3 çocuğun
kendisi ve %1 baba olarak belirlenmiştir.
Tablo 2: Çocuk İçin Kitap Alım Sıklığına İlişkin Yüzde ve Frekans Dağılımı
f
%
Her Hafta
15
15
Her ay
49
49
Iki ayda bir
8
8
Üç-dört ayda bir
5
5
Senede bir-iki kez
6
6
Diğer
17
17
Tablo 2: Çocuk İçin Kitap Alım Sıklığına İlişkin Yüzde ve Frekans Dağılımı
Tablo 2’de “Çocuğunuza ne sıklıkta kitap alıyorsunuz?” sorusunun cevabı yer almaktadır ve çocuklara kitap alınma sıklığı
çoktan aza doğru her ay %49; diğer (fuar zamanlarında, okul döneminde, ihtiyaç oldukça vb.) %17; her hafta %15; iki ayda
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bir %8; senede bir iki kez %6 ve üç-dört ayda bir %5 olarak belirlenmiştir.
Tablo 3: Çocuğa Alınan Kitap Türlerine İlişkin Yüzde ve Frekans Dağılımları
F
%
Hikâye
40
40
Eğitici öğretici nitelikte kitaplar
20
20
Etkinlik kitapları
10
10
Masal
8
8
Diğer
22
22
Tablo 3’te “Çocuğunuza ne tür kitaplar alıyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplar yer almaktadır. Çocuklara alınan kitap
türleri ve sıklığı çoktan aza doğru sıralandığında resimli hikâye kitapları %40; diğer (çocuk dergisi, roman, fantastik vb.)
%22; eğitici öğretici nitelikli kitaplar %20; etkinlik kitapları %10 ve masal kitapları %8 olarak belirlenmiştir. Anneler
eğitici öğretici kitaplar olarak içerisinde dünya, gezegenler, bitkiler, insan vücudu gibi konulara yönelik teknik bilgilerin yer
aldığı kitapları belirtmişlerdir. Etkinlik kitapları olarak ise boyama kitapları, eşleştirme, basit toplama çıkarmaların yer aldığı
kitapları belirtmişlerdir.
Tablo 4: Annelerin Aldıkları Kitabın Dış Yapı Özelliklerinden Etkilenme Durumuna İlişkin Yüzde ve Frekans Dağılımı
F
%
Evet, etkilenirim
80
80
Hayır, etkilenmem
20
20
Tablo 4’te “Kitabın şekli, boyutu, renkleri sizin seçme kriterlerinizi etkiler mi? Neden?” sorusuna verilen cevaplar
görülmektedir. Bu soru annelerin kitabın dış yapı özelliklerini dikkate alıp almadıklarını belirlemek için sorulmuştur. Soruya
verilen cevaplara bakıldığında annelerin %80’inin bu özelliklerden etkilendiği, %20’sinin ise etkilenmediği görülmektedir.
Annelere neden etkilenip etkilenmedikleri sorulduğunda ise genel olarak bu özelliklerin çocukların ilk dikkatini çeken özellikler
olduğunu, bu yüzden çocuğun ilgisinin devam edebilmesi için bu özelliklere dikkat ettiklerini dile getirmişlerdir. Kitabın dış yapı
özelliklerinden etkilenmeyen annelerin büyük bir çoğunluğu bu durumun nedenine dair görüşün paylaşmazken bazı anneler
içeriğin görsel özelliklerden daha önemli olduğunu belirtmiş ve içeriğine önem verdiklerini dile getirmişlerdir. Annerin bu
soruya verdikleri cevaplardan bazıları aşağıdaki gibidir:
A1: «Elbette, çocuğun dikkatini doğrudan etkiliyor bu özellikler.»
A2: «Evet. Ciltli kitaplar tercihim. Çünkü daha dayanıklı ve baskıdaki bir kitap yüksek olasılıkla kaliteli içeriğe sahip olduğu için
ciltli yapılarak maliyet artsa da okunacağı düşünülmektedir.»
A3: «Etkiler. Gözüne hoş gelir. Okumasına teşvik eder.»
A4: «Etkilemez. Sadece içeriğe bakarım.»
Tablo 5: Kitabın Satın Alınmadan Önce Okunma Durumuna İlişkin Yüzde ve Frekans Dağılımı
f
%
Evet, okurum
69
69
Hayır, okumam
31
31
Tablo 5’te “Kitabı almadan önce okur musunuz? Cevabınız evet ise kitabın hikâyesi sizin seçiminizi etkiler mi?” sorusuna
verilen cevaplar görülmektedir. Annelerin %69’u kitabı almadan önce okuduklarını belirtirken %31’I ise kitabı almadan önce
okumadıklarını belirtmişlerdir. Kitabı okuyarak alan annelerin hemen hemen hepsi kitabın hikâyesinin seçimlerini etkilediğini
söylemiştir. Yalnızca 1 anne okuduğu hikâyenin kitabı seçip seçmemesinde etkisinin olmadığını söylemiştir. Annelerin %31’i
ise kitabı almadan önce okumadıklarını belirtmişlerdir.
Kitabı okuyarak alan anneler hikâyeyi okuma nedenleri olarak hikâyenin sıkıcı olmamasına, hikâyenin ne tür mesajlar verdiğine,
çocuğa uygun olmayan içeriğin olup olmadığına dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. Kitabı okumadan alan annelerin neredeyse
tamamı kitabı neden okumadıklarına ilişkin bilgi vermezken, araştırmaya katılan bir anne bildiği hikâyeleri aldığı için hikâyeden
kaynaklı bir risk olmayacağını, bu yüzden almadan önce okumaya ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Bu soruya annelerin verdiği
cevaplarda bazıları aşağıdaki gibidir:
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B1: “Evet okurum. Bazı hikâyelerde uygun olmayan konuşmalar diyaloglar olabiliyor çünkü.”
B2: “Evet. Kendim sıkıldığım kitapları O’na da almıyorum.”
B3: “Okumak ne kelime?! Ezberliyorum resmen. Resimlerine bile en ince detayina kadar bakıyorum. Olumsuz etkilenecegi bir
seyi gozden kaçırmak istemiyorum.”
B4: “Evet içinde kriterlerime uymayan bir gorsel bir yazi ya da gizlenmiş bir mesaj varsa almıyorum.”
B4: “Genelde bilindik hikâyeler alırım o yüzden okumam ama okusaydım seçimimi etkilerdi.”
Tablo 6: Kitaptaki Resimlerin Kitabı Satın Alma Kararı Üzerindeki Etkisine İlişkin Yüzde ve Frekans Dağılımı
f
%
Evet, etkiler
87
87
Hayır, etkilemez
13
13
Tablo 6’da “Kitaptaki resimler seçiminizi etkiler mi? Nasıl resimleri tercih ediyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplar
görülmektedir. Annelerin %87’si resimlerin kitap seçimlerini etkilediğini, %13’ü ise resimlerin seçimlerini etkilemediğini
belirtmiştir. Bu soruya yönelik annelerin verdiği cevaplardan bazıları şu şekildedir:
C1: «Etkiler, çocuğun anlayabileceği, şiddet ve korku içermeyen.»
C2: «Evet, hikâyeyi tasvir etmesine dikkat ederim.»
C3: «Evet. Canlı renkli, sade, anlaşılır resimler.»
C4: «Hikâyeye uygun, büyük ve renkli.»
Tablo 7: Hikâyede Dikkat Edilen Özelliklere İlişkin Yüzde ve Frekans Dağılımı
f
%
İçeriği ve çocuğa verdiği mesaj
27
27
Eğitici öğretici nitelikte olması
21
21
Çocuğun yaşına uygun olması
12
12
Bilimsel ve gerçek bilgilerin yer alması
11
11
Yazım dili
9
9
Eğlenceli olması
6
6
Diğer
13
13
Tablo 7’de “Hikâyede nelere dikkat ediyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplar görülmektedir. Bu soru ile annelerin hikayelerin
hangi özelliklerine dikkat ettikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Soruya verilen cevaplar doğrultusunda oluşturulan kategoriler
ve yüzdelik dilimleri şu şekilde dağılım göstermiştir; hikâyenin içeriği ve çocuğa verdiği mesaj %27; hikâyenin eğitici öğretici
nitelikte olması %21; diğer (karakterler, hayal gücünü desteklemesi, hikâyenin kısalığı vb.) %13; çocuğun yaşına uygun
olması %12; gerçekçi ve bilimsel bilgi içeren hikâyeler olması %11, yazım dili %9, hikâyenin eğlenceli olması %6. Araştırmaya
katılan annelerden 1’i ise bu soruya cevap vermemiştir.
Hikâye içeriği ve hikayenin çocuğa verdiği mesaj kategorisinde annelerin dikkat ettikleri özellikler hikayenin şiddet içermemesi,
çocuğa olumsuz yaşantılar sunmaması, olumlu örnek olabilecek olaylara yer vermesi ve başarısızlığa yer vermemesi şeklinde
olmuştur. Hikâyenin eğitici öğretici niteliğinde ise anneler hikâyelerin çocuklara sorumluluk duygusu aşılayabilmesi, etik
kurallara yer veren örnek davranışlar içermesi, hikayenin olumlu davranışları pekiştirebilme özelliği olmasına dikkat ettiklerini
belirtmişlerdir.
Hikâyenin bilimsel ve gerçek bilgi içermesini isteyen anneler çocuklarının hatalı bilgi öğrenmesini istemediklerini belirtirken,
hikâyenin çocuğa uygunluğunda ise en çok çocuğun anlayamayacağı kavramlara ve olaylara yer verilmemesine dikkat ettikleri
görülmüştür.
Yazım diline dikkat eden anneler ise cümlelerin çocuğu sıkacak ve dikkatini dağıtacak kadar uzun olmayan, yalın ve basit bir
dille anlatılan hikâyeleri tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bunlarla birlikte bazı anneler de seçtikleri kitplardaki hikâyelerin
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öğretici bir yanı olmasını beklemediklerini ancak çocuk için eğlenceli olması gerektiğini, çocuğun hayal gücünü geliştirecek
nitelikte olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu soru için annelerin verdikleri cevaplardan bazıları şu şekildedir:
D1: «Şiddet olmamasına»
D2: «Çocuğa baskı yapmayan, zorlayıcı dil kullanmayan. Sonuca odaklı, uzun cümleler kurulmayan, karmaşık kavramlar
olmayan.»
D3: «Çok hayal olmamasına»
D4: «Sıkıcı olmamasına.»
Tablo 8: Karakterlerde Dikkat Edilen Özelliklere Yüzde ve Frekans Dağılımı
f
%
Karakterlerin davranışları
38
38
Gerçekçi olması
15
15
Korkutucu olmaması
15
15
Eğitici ve öğretici rolünün olması
7
7
Diğer
24
24
Tablo 8’de “Hikâyede yer alan karakterlerde nelere dikkat ediyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplar yer almaktadır. Annelerin
karakterlerde dikkat ettikleri özellikler kategorilendirildiğinde karakterlerin davranışlarının %38; diğer özelliklerinin (eğlenceli
olması, çocuğun empati kurabilmesini sağlaması, özellikle insan karakterler olması vb.) %24; karakterlerin gerçekçiliğinin
%15; karakterin korkutucu olmamasının %15 ve karakterin eğitici ve öğretici bir rolünün olmasının %7 anneler için önemli
olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan annelerden 1’i bu soruya cevap vermemiştir.
Karakterin davranışına dikkat eden anneler, karakterin çocuğa olumlu örnek olmasını, iyi davranışlar sergilemesini beklediklerini
dile getirmişlerdir. Bununla birlikte karakterlerin çocuğu doğru davranışlara yönlendirebilecek eğitici ve öğretici özelliklere
sahip olması gerektiğini, çocukların karakterler aracılığıyla doğru davranışları öğrenebileceklerini belirtmişlerdir. Annelerden
bazılarının bu spruya verdikleri cevaplar aşağıdaki gibidir:
E1: «Güzel konuşan, örnek davranışlarda bulunan.»
E2: «İyilik yapsın»
E3: «Karakterlerin hayvan değil de insan olmasını tercih ederim.»
E4: «Gerçek dışı olmamasına. Korkunç olmamasına.»
Tablo 9: Annelerin Kitap Seçme Kriterlerine İlişkin Yüzde ve Frekans Dağılımları
f
%
Kitabın konusu ve içeriği
27
27
Kitabın boyutu ve resimleri
25
25
Hikâyenin eğitici ve öğretici olması
17
17
Çocuğun yaşına uygun olması
13
13
Yazım dili ve özellikleri
8
8
Diğer
10
10
Tablo 9’da “Alacağınız kitabın çocuğunuza uygun olduğunu düşündüren seçme kriterlerinizi yazınız.” maddesine verilen
cevaplar görülmektedir. Annelerin bir kitabın çocuklarına uygun olduğunu düşündüren seçme kriterleri ve yüzdelik dağılımları
kitabın konusu ve içeriği %27; kitabın boyutu ve resimleri %25; hikâyenin eğitici ve öğretici olması %17; kitabın çocuğun
yaşına uygun olması %13; diğer (kitaba ilişkin daha önceki yorumlar, kitabın yayınevi, kitabın ilginç olması vb.) %10 ve
hikâyede kullanılan dil ve dilin özellikleri %8 olarak belirlenmiştir.
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Tablo 10: Kitap Seçmeye Yönelik Edinilen Bilginin Kaynağına İlişkin Yüzde ve Frekans Dağılımları
f
%
Okunulan kitaplardan ve araştıra- 30
30
rak
Internetten
15
15
Eğitimcilerden
14
14
Mesleki bilgiler
12
12
Eğitim ve seminerlerden
10
10
Diğer
5
15
Tablo 10’da görüşme formunda yer alan son soru olan “Çocuğunuza uygun kitap seçmek ile ilgili bilgileri nasıl edindiniz?”e
yönellik annelerin verdiği cevaplar yer almaktadır. Bu soruya verilen cevaplar kategorilendirildiğinde, annelerin ise %30’u
okuduğu kitaplardan ve araştırarak; %15’i internetten; %15 diğer kaynaklardan (kendi mantığım, kendi çocukluk
dönemimi düşünerek vb.); %14’ü eğitimcilerden ve pedagoglardan; %12’si mesleki bilgilerinden, %10’u katıldığı eğitim
ve seminerlerden bu bilgilere eriştiklerini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan annelerden 2’si bu soruya cevap vermemiştir.
Annelerin bu soruya verdikleri cevaplardan bazıları;
G1: «Kendim çok kitap okuduğum için kitap seçimi konusunda zaten belli bir deneyimim var. Çocuk sahibi olma sürecinde de
bu konuda araştırma yaptım.»
G2: «İnternetten ve öğretmenimizin tavsiyelerinden.»
G3: «Sosyal medya, okuduğum kitaplar.»
4.Sonuç
Bu araştırma sonucunda okul öncesi dönemde çocuğu olan ebeveynlerin resimli çocuk kitaplarının seçiminde birincil derecede
sorumlu olan kişilerin yine anneler olduğu görülmektedir. Bununla birlikte %15 oranında anne çocuğun kitabı birlikte seçmesi
sevindirici bir bulgudur. Annelerin çocuklarına kitap seçerken, çocuğu da sürece dâhil etmeleriyle çocuğun kendi zevkinin
oluşmasına katkı sağlayacakları, uzun vadede kitaba karşı oluşacak olan olumlu tutumun temellerini atmaya destek olacakları
düşünülmektedir.
Araştırmaya katılan annelerin neredeyse yarısı her ay, çocuklarına kitap aldıklarını belirtmişlerdir. Annelerin çocuklarına düzenli
kitap alma çabaları, bu alımlar için ayırdıkları bütçe, çocuklarını kitapla buluşturmak konusunda istekli ve hevesli olduklarını
göstermektedir. Özellikle %15 oranında her hafta çocuğuna kitap alındığının belirtilmesi çocukların yeni kitaplarla buluşması
açısından olumlu bir sonuçtur ve annelerin çocuklarını kitapla buluşturmak istemesindeki bu kararlılığın eğitim düzeyleri ile
ilgili olduğu düşünülmektedir. Saçkesen (2008) anne babaların çocuk kitabı seçim kriterlerini incelediği çalışmasında, anne
babanın eğitim durumu ve gelir düzeyi ile çocuklarına kitap almaları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulmuştur. Biçici
(2006) anne eğitim düzeyinin kitap seçimi konusunda etkili olduğunu belirtmiştir.
Çocuklara alınan kitaplara bakıldığında en çok “hikâye” olarak anılan resimli çocuk kitapları alındığı belirlenmiştir. Resimli
çocuk kitapları ise eğitici öğretici niteliği olan kitaplar takip etmiştir. Annelerin büyük bir kısmı okul öncesi dönem çocuklarının
kitapla tanışması ve kitap sevgisi kazanmasına destek sağlayacak olan resimli çocuk kitaplarını seçerken, bazı annelerin ise
eğitici-öğretici nitelikte kitapları tercih ederek çocuğun kitabı sevip benimsemesinden çok bir şeyler öğrenmesini önemsediğini
söylemek mümkündür.
Annelerin neredeyse tamamına yakını kitabın şeklinin, boyutunun ve kullanılan renklerin kitap seçimlerinde etkili olduğunu
belirtmiştir. Buna paralel bir şekilde yine annelerin tamamına yakını kitabın resimlerinin kitap seçerken önemli olduğunu dile
getirmiştir. Kitabın alınmadan önce okunması, içeriğine dikkat edilmesi durumuna bakıldığında ise annelerin yarıdan fazlasının
kitapları almadan önce okuduğu görülmektedir. Bu durum, annelerin kitap seçimlerinde şekilsel özelliklerin içerikten daha çok
dikkatlerini çektiğini düşündürmektedir. Biçici (2006) araştırmasında annelerin çocuklarına her ay kitap almadıkları, kitap
almaya zaman ayırmadıkları, çocuk kitabı seçerken sadece resim ve konuya baktıklarını bulmuşlardır.
Kitabı okuyarak alan annelerin en çok dikkat ettikleri konu kitabın şiddet ve korku ögeleri içermemesi olmuştur. Bu noktada
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annelerin doğru bir karar aldığı görülmektedir; çünkü olumsuz özellikler, henüz düş ile gerçeği çoğunlukla birbirinden ayıramayan
okul öncesi dönem çocuklarının (Yavuzer, 1999, s. 87) şiddet ve korku ögeleri barındıran hikâyelerin çocuğu olumsuz
etkileyebilir. Ayrıca Dağlıoğlu ve Çamlıbel-Çakmak (2009) yaptıkları bir araştırmada 1995-2005 yılları arasında yayınlanan
174 hikâye kitabını incelemiş ve bu kitaplardan %11’inde korku ve %8’inde şiddet unsurları olduğunu belirlemişlerdir. Bu
araştırma sonucu çocuğa alınacak kitabın önceden okunmasının önemini vurgular niteliktedir.
Annelerin çoğu, çocuk kitaplarındaki kahramanların ve hikâyelerin gerçeğe yakın olmasına, olumlu ve doğru davranış örüntüleri
içermesine dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. Anneler çocuklarına doğru örnek olan hikâyeler ve kahramanlar isterlerken bunun
çocuğun davranışlarına yansıyacağını ifade etmişlerdir. Annelerin bu noktada doğru kararlar aldıklarını söylemek mümkündür;
çünkü çocuklar kitaplardan etkilenmekte ve kitaplardaki kahramanları örnek almaktadırlar. Baird, Laugharne, Maagero ve
Tonnessen (2015) yaptıkları araştırmada resimli çocuk kitaplarını okuyan çocukların hikâyeler ve kendi hayatları arasında
bağlantılar kurduklarını belirlemişlerdir. Ganea, Ma ve DeLoache (2011) 2-4 yaş çocuklarının öğrenme ve bilgi transferi
üzerine yaptıkları çalışmalarında çocukların resimli çocuk kitaplarından öğrendikleri biyolojik bilgileri gerçek hayata ve canlı
hayvanlara aktarabildiklerini, yani resimli çocuk kitaplarında yer alan bilimsel bilginin gerçek hayata transfer edilebildiğini
belirlemişlerdir. Bu noktada da annelerin çocuklarına seçtikleri kitaplarda bilimsel ve gerçek bilgi arayışlarının aslında doğru
ve gerekli olduğu, bu bilgilerin çocuklara sağlayacağı katkı görülmektedir.
Annelerin kitap seçmeye dair bilgilerini nasıl edindiklerine bakıldığında ise araştırmanın ön plana çıktığı görülmektedir.
Annelerin çocuklarına doğru kitapları seçmek konusunda hassas davrandıkları, yönlendirici kitaplar okudukları, internetten
blog takipleri ve önerileri takip ettikleri ile çoğunlukla bireysel olarak bilgiye ulaşmaya çalıştıkları görülmüştür. Annelerin
bilgiye ulaşmak konusunda aldıkları eğitimler vasıtasıyla uzmanlardan ve çocuklarının öğretmenlerinden de destek aldıkları
görülmüştür. Alan araştırmaları incelendiğinde ebeveynlerin çocuk kitabı seçme kriterlerine ilişkin çeşitli araştırmaların
olduğu görülmektedir. Gürler (1999) araştırmasında anne babaların çocuk kitabı nitelikleri hakkında yeterli bilgiye sahip
olmadıklarını bulmuşlardır.
Özellikle öğretmenlerden destek talep edilmesi noktasında okul öncesi öğretmenliği lisans programında yer alan «Çocuk
Edebiyatı» dersinin oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu ders kapsamında öğretmen adaylarının edindiği bilgiler,
öğretmenlik hayatlarında çevrelerindeki insanlara ve ebeveynlere kitap seçimi konusunda rehberlik edebilmelerini
sağlamaktadır.
Bu çalışmanın bulguları doğrultusunda ebeveynler için çocukların yaşlarına ve gelişim özelliklerine uygun çocuk kitapları
seçme kriterlerine ilişkin bilgilendirici toplantılar, seminerler düzenlenmesi önerilebilir. Ayrıca çocuk kütüphanelerinde veya
resimli çocuk kitapları satışının olduğu kitapçıların ilgili reyonlarında konu hakkında bilgilendiren broşürlerin hazırlanması ve
yer almasının sağlanması önerilebilir. Yine hem ailelerin hemde çocuğa ulaşan ve onlarla iletişimde olan tüm yetişkinlerin
bilgilendirilmesi için kamu spotlarının paylaşılması, dijital ortamlarda bilgilendirme metinlerinin yer alması önerilebilir. Ayrıca
kitabın doğrudan muhatabı olan çocuklarla görüşmeler yapıp, kendi kitaplarını nasıl seçtikleri ve hangi kitapları neden
sevdikleri araştırılıp incelenebilir ve bulgular yazar, çizer ve yayınevleri ile paylaşılabilir.
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gelişim, açık hava eğitimi ve fen eğitimi konuları araştırmacının çalıştığı konular arasında yer almaktadır.
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Öz
Günümüzde bilgiye erişim davranışları ve öğrenme ortamında yapılandırmacı anlayışın etkin olmaya başlamasıyla
kütüphanelerin rolleri değişmeye başlamıştır. Kütüphanelerin rollerinin değişmesi ile “Yeni Nesil Kullanıcı Grupları”nın bilgi
istekleri de değişiklik göstermeye başlamıştır. Yeni nesil kullanıcılar artık pasif bir alıcı değil; bilginin öğrenilmesi ve inşa
edilmesi sürecinde sorumluluk alan, süreci kontrol edebilen bireyler olarak görülmektedir. Bu kullanıcılar günümüzde; üreten,
kendi başına ya da birlikte öğrenenler olarak tanımlanan “Maker” hareketinin bir parçası olmaya başlamışlardır. Makerlar;
araştıran, merak eden, üreten, teknolojiyi yakından takip eden, hevesli, çözüm odaklı bireylerdir. Makerlar ve yeni nesil
kullanıcıların ortak özellikleri, kütüphanelerde yeni bir hizmet sunulmasının gerekliliğine işaret etmektedir. Bu hizmet ise
“Kütüphanelerde Maker Atölyeleri/Makerspace” olarak adlandırılabilir. Çocuk kütüphanelerinde, yeni nesil kullanıcılar ve
yeni nesil kaynakların etkileşim içinde olması sonucu kaçınılmaz olarak yeni nesil hizmetlerin gereksinimi ortaya çıkacaktır. Bu
gereksinimin karşılanması sonucunda da çocuk kütüphaneleri, kullanıcıların isteklerini karşılayan cazibe merkezleri durumuna
gelecektir. Bu bağlamda çocuk kütüphanelerinde kurulacak “Maker Atölyeleri” ile kullanıcılara eğitim verilmeli ve çocuk
kütüphaneleri bu eğitimlerde merkez olarak kullanılmalıdır. Bu çalışmanın amacı; halk kütüphanelerinde kullanılmak üzere
maker hareketi ile ilgili bir rehber oluşturulması, kütüphane personellerinin maker hareketi ile ilgili bilgi sahibi olmaları ve
bu hizmetleri kütüphanelerinde en iyi şekilde verebilmelerini sağlamalarına yardımcı olmaktır. Bu kapsamda Türkiye’deki
uygulama düzeyleri de göz önünde bulundurularak, halk kütüphanelerinde uygulanabilmesi için en uygun çözüm yollarını
içeren bir model belirlenecektir. Çalışmanın önemi; çocuk kütüphanelerinde başlatılacak maker hareketi için Türkiye’de
rehber niteliği taşıyacak ilk çalışma olmasıdır. Araştırmanın problemi; “Yeni nesil kullanıcıların değişen ve gelişen bilgi
ihtiyaçları sonucu, gerçekleştirilmesi gereken maker etkinlikleri konusunda kütüphanelerde çalışan personeller yeterince
bilgi sahibi değildir. Kullanıcılara bu kapsamda hizmet verebilmek için hangi yeterliliklere sahip olunması ve ne tür etkinliklerin
yapılması gereklidir?”olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda hipotez; “Yeni nesil kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını gidermesi sonucu
ortaya çıkaracakları çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri bir hizmet alanı gereklidir. Bu bağlamda maker etkinliklerini en
üst seviyede gerçekleştirebilmek için kütüphane personellerini eğitici rehber niteliğinde bir çalışma ve bu konuda somut
örneklere ihtiyaçları vardır” şeklinde belirlenmiştir. Araştırma yöntemi olarak betimleme yöntemi kullanılacaktır. Öncelikle
literatür taraması ile araştırma konusu olan “Çocuk Kütüphaneleri” ve “Maker” detaylı olarak incelenecek, sonrasında bu
iki konunun ortak yönleri ile yurt içi ve yurt dışından maker hareketi içerisinde yer alan kütüphanelerden örnekler verilecek,
sonuç olarak ise çocuk kütüphanelerinde uygulanabilmesi için bir örnek model oluşturulacaktır. Araştırmadan elde edilmesi
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beklenen sonuç ise; “Çocuk Kütüphanelerinde Maker Hareketi” profesyonel anlamda bir rehber eşliğinde başlayabilecek,
personel bu konuda bilgilendirilecek ve yeni nesil kullanıcıların bu kapsamdaki bilgi ihtiyaçları karşılanmış olacaktır.
Abstract
Nowadays, as the knowledge access behaviors and the constructivist understanding in the learning environment become
effective, the roles of the libraries have begun to change. With the change of roles of libraries, the information requests of
“Next Generation User Groups” also started to change. The new generation users are no longer passive buyers; they are
seen as individuals who take responsibility and control of the learning and building knowledge process. Nowadays, These
users tends to became a piece of “Maker” movement which is defined as producers and learners on their own or together.
Makers are researching, curious, producing, closely following the technology, enthusiastic, solution focused individuals. The
common features of makers and the new generation of users point to the need for a new service in libraries. This service
can be called Maker workshop in libraries / Makerspace. In children’s libraries, as the result of interaction between the
new generation users and the new generation resources, there will be an inevitably need for a new generation services. As
a result of fulfilling this requirements, children’s libraries will became the point of attraction, which fullfills the needs of the
users. In this context, education should be given to users by “Maker Workshops” which will be establish in the children’s
libraries and the children’s libraries should be used as the centers in these trainings. The aim of this study is; creation of a
guide for maker movement for use in public libraries, making the library staff to have knowledge about the maker movement
and to help them to give these services as best they can in their libraries. In this context, considering the application level
in Turkey, a model containing the most appropriate solution for implementation in public libraries will be determined. The
importance of this work is being the first study which carries a guideline in Turkey. The problem of the study is determined
as “As a result of changing and evolving information needs of the new generation users, the staff working in the libraries
do not have enough information about the maker activities which they should carry out. What qualifications do the users
need to be able to serve in this context and what kind of activities are required ?”. In this context, the hypothesis is defined
as “A new service area is needed where the next generation of users are able to perform their work, which is the result
of eliminating their information needs. In this context, in order to be able to perform maker activities at the top level; a
study which will be an educational guide to library staff and concrete examples in this respect needed”. Describing method
will be used as research method. Firstly, research topics “Children’s Libraries” and “Maker” will be examined detaily by
literature review. Than we will give examples of common aspects of these two subjects and domestic and foreign libraries
which had participated maker movements. As a result, a sample model will be created for implementation in child libraries.
The result expected from the research is; The “Maker Movement in Children’s Libraries” will begin with a professional
guidance, the staff will be informed about this and the information needs of the new generation users will be met.
Anahtar Sözcükler: Çocuk kütüphaneleri; Maker; Maker hareketi; Makerspace; Çocuk kütüphanelerinde maker
Keywords: Children’s libraries; Maker; Maker movement; Makerspace; Maker in children’s libraries
Giriş
Günümüzde bilgi ve teknolojinin hayatımıza hâkim olduğu herkes tarafından kabul görmektedir. Bu değişim kütüphane
kullanıcılarında da gözlemlenmektedir. Kütüphane kullanıcıları, teknolojinin de etkisiyle kütüphanelerden çağa uygun hizmetler
beklemektedirler. Bu kullanıcılara “Yeni Nesil Kullanıcılar” adı verilmektedir. Yeni nesil kullanıcılar; araştırmaya, sorgulamaya,
yaratıcılığa, eleştirel düşünmeye, karar vermeye ve üretmeye odaklıdırlar. Bu nedenle yeni nesil kullanıcıların ihtiyaç ve
isteklerini karşılayacak yeni hizmetler sunmak kütüphaneler için kaçınılmaz olmaktadır.
Bu araştırmanın amacı; tüm dünyada etkili olmaya başlayan maker hareketinin önemini ortaya koymak, çocuk kütüphanelerinde
bir model ile uygulanabilirliğini ve yaygınlaşarak başarıya ulaşılabilmesi için nelerin yapılması gerektiği göstermektir.
Toplumun temelini oluşturan çocukların problem çözme yeteneğine sahip, karşılaştıkları durumlar hususunda analitik
düşünebilen, yorum gücü olan, çözüme yönelik araştırma yapabilen, yenilikçi ve hayal gücü geniş olan bireyler olarak
yetişmeleri için çocuk kütüphanelerinin maker hareketini; kapsamlı, planlı ve sürekli olarak devam ettirmeleri gerekmektedir.
Bu araştırmanın önemi; maker hareketinin bilinçli ve sürekli bir şekilde devam etmesi için çocuk kütüphanelerinde bir rehber
olmasıdır.
Çalışmanın yöntemi; betimsel araştırmadır. Maker hareketi ve çocuk kütüphaneleri ile ilgili literatür taraması sonucunda
maker hareketinin çocuk kütüphanelerine uygulanabilirliği değerlendirilecektir.
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1.
Maker Hareketi
1.1.
Maker Hareketi
Günümüz teknolojilerini özgün fikirleri ile harmanlayarak, ürün üreten kişilere maker adı verilir (Kocaman, 2018). Maker;
kısaca “üretici” anlamına gelmektedir. Maker hareketi ise; dünya ülkelerinde giderek yaygınlaşan maker akımı (maker
movement), teknoloji ve kendin yap kültürünün bir araya getirildiği bir harekettir (Akbaba 2017, s. 5). Maker hareketi;
kısaca üretilen anlamı taşımaktadır. Yemek yapmaktan, model uçak yapmaya, elektronik devreler ve motorlar aracılığı ile
yapılan bir model araçtan, 3 boyutlu yazıcılar ile basılan ve üretilen her ürün, süs eşyası, takı ve oyuncak aslında maker
hareketi kapsamında, maker ruhu ile yapılmış kabul edilebilir (Makers Türkiye, (a), 2018).
Maker ise hipotez kurarak, tamir ederek, kurarak, işbirliği yaparak ve icat ederek yeni düşünceler, ürünler ve yaklaşımlar
ortaya çıkaran kişilerdir (New York Hall of Science, 2013).
Maker hareketi içerisinde yer alan bir birey, kendi düşünce yapısı, bakış açısı ve el emeğini aktif bir şekilde kullanarak
planlayan, tasarlayan ve üreten bir birey olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte bireysel veya diğerleriyle birlikte
ortaya çıkarılan ürünlerin başkalarıyla paylaşılmasının da maker hareketinin önemli bir özelliği olduğu söylenebilir (Akıncı
ve Tüzün, 2016, s.61). Maker hareketi; bireyi merkeze alan ve teknolojiyi kullan üretim odaklı çalışmalar yaparak bunları
paylaşımcı bir ortamda sunan bir harekettir.
Maker alanları; makerspace, makerlab, maker atölyesi gibi ifadeler ile adlandırılırlar. Maker alanları çocuklara, gençlere,
yetişkinlere yöneliktir. Bu alanlarda 3D yazıcılar, lazer kesiciler, cnc, lehim, dikiş makineleri gibi çeşitli yapım ekipmanlarına
sahiptir. Bu ekipmanlar ile 3D baskı, 3D modelleme, kodlama, robotik gibi çıktılar alınmaktadır. Türkiye’de az sayıda olan bu
oluşumlarda bilgisayar yazılımından, elektronik devre kullanmaya, lehim yapmaktan, tahta işlerine kadar, her türlü yapım
ve üretim konusunda bilgi alınabilmektedir (Makers Türkiye, (a), 2015). Maker hareketinde kodlama, elektronik, tasarım
mekanik gibi dijital üretim tekniklerinin yanında aynı zamanda; ahşap oymacılığı, kesme, doğrama gibi geleneksel üretimler
de söz konusu olmaktadır.
Bu mekânları aktif kullanan bireyler bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik (STEAM) alanları gibi önemli becerilere
sahip oluyorlar. Girişimciliği ve yaratıcılığı teşvik eden makerspace alanları aynı zamanda; öğrenme becerilerini kazandırır ve
eleştirel düşünme becerilerine yardımcı olur.
Maker hareketinin temelinde; paylaşım, yetenek ve deneyim barındıran maker hareketi ile yaparak, tasarlayarak, yaratarak
ve yenilikçi olarak, bireylerin kendi öğrenmelerinde aktif olması temelinde somut ürünler ortaya çıkarmaları vardır (Akıncı ve
Tüzün, 2016, s.59). Dougherty (2012) “maker ruhunun” temelinde rekabet yerine paylaşım, para yerine yetenek, yoğun
ezber bilgi yerine deneyim olduğunu ifade etmiştir.
Maker hareketi sadece teknoloji değildir, süreç odaklı üretilen her şey maker alanına girmektedir. Anderson bu durumu şu
şekilde özetlemektedir;
“3 boyutlu yazıcı ve Ardunio mikroişlemciler gibi maker hareketine uygun bazı araçlar, üretimin geleceği ve yeni sanayi
devrimi ile son derece ilgili hale gelecektir. Ancak hedefi teknolojiyi kullanarak üretmek olan maker hareketi çerçevesinde
teknoloji setleri kullandırarak üretim yerine teknoloji tüketiminin dayatılması gibi istenmeyen durumların ortaya çıkabileceği
de olası durumlar arasındadır. Ayrıca üretim yapma amacıyla ürün odaklı etkinlikler yapmak da maker hareketinin doğasına
ters düşmektedir. Çünkü odak noktası sadece ürün değil ürün ile birlikte süreç olmalıdır. Bu süreç ise ciddi bir planlama
gerektirmektedir. Bu süreç içerisinde katılımcı olan öğrencilere algoritmik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme,
yaratıcı olma, işbirlikli çalışma ve paylaşma gibi becerileri kazandırmak esas olmalıdır. Planlanan süreçle birlikte bir maker
programında kullanılan tüm teknolojik altyapının öğrencilere bu becerileri kazandırır nitelikte olması çok önemlidir. Aksi
takdirde öğrencilerin beceri kazanmak yerine sadece bu teknolojileri kullanmayı öğrenmeleri riski ile karşı karşıya kalınabilir.
Ek olarak teknolojiyi sadece elektronik parça, donanım veya yazılım olarak görmemek gerektiğini de unutmamak gerekir.”
(Akıncı ve Tüzün, 2016, s.68)
1.2.
Maker Eğitimi
Maker hareketini doğru uygulayabilmek için maker eğitimi önemlilik arz etmektedir. Maker eğitimi ile bireyler maker/ maker
hareketi nedir, makerlar nasıl davranır, neler yapar gibi bilgileri bu eğitimler sayesinde elde edebilirler. Maker alanları, etkinlik
yapmak amacıyla kurulabildiği gibi aynı zamanda eğitim amacıyla da kurulabilmektedir.
Akbaba (2017, s. i), günümüzde okullarda öğretilen bilginin teorik olduğunu, pratikte uygulamaya geçirilemediğini belirtmiştir.
Bu nedenle; maker hareketi olan DIY (Do it yourself-kendin yap) ile eğitimin entegre edilmesinin önemi üzerinde durmuştur.
STEAM olarak ifade edilen: Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik), Art (Sanat) Mathematics
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(Matematik) derslerinin bir bütün olarak verilmesi, maker ile birlikte belirtilen derslerin pratiğinin yapılması anlamına
gelmektedir. Bunun önemi; “Fen öğretimini kapsayan alanların ilk ve orta öğretimde bir bütün olarak değil de, birbirinden ayrı
olarak öğretilmesinin sakıncalarını bertaraf etme fikrine dayanır ve dünyada başta ABD olmak üzere pek çok gelişmiş ülkede
giderek daha fazla önem kazanmaktadır” (Akbaba 2017, s. 1) şeklinde ifade edilmektedir.
21. yüzyılın becerisi olarak görülen maker hareketinde “yaratıcılık, eleştirel düşünme, işbirlikli çalışma ve problem çözme”
kavramları ön plana çıkmaktadır.
2. Çocuk Kütüphaneleri
2.1. Çocuk Kütüphaneleri: Tanım, Önem ve Özellikler
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği’nde
(2012) çocuk kütüphanesi “İl veya ilçe halk kütüphanesine bağlı olarak on dört yaşına kadar olan çocuklara ayrı bir binada
hizmet veren kütüphanedir.” biçiminde tanımlanmaktadır.
IFLA/UNESCO’un Halk Kütüphanesi Hizmetleri: Gelişim için İlkeler (2001) adlı yayınında halk kütüphanelerinin çocuklara
verdiği hizmetler “Halk kütüphaneleri geniş bir dizi materyal ve etkinlik sağlayarak çocuklara okuma zevkini, bilgiyi ve
hayal gücü ürünlerini keşfetme heyecanını deneyimleme fırsatı sağlar. Çocuklara ve ebeveynlere bir kütüphaneden en iyi
nasıl yararlanacakları ve basılı ve elektronik kaynakları kullanma becerilerini nasıl geliştirecekleri öğretilmelidir.” biçiminde
açıklanmıştır. IFLA/UNESCO’nun bu yaklaşımına dayanarak, çocuk kütüphanesinin, sağladığı materyal ve gerçekleştirdiği
etkinlikler aracılığıyla çocuklara okuma zevki, bilgiye erişme ve hayal gücü ürünlerini keşfetme heyecanı kazandıran bir
kütüphane türü olduğu söylenebilir (Cevher, 2015, s. 12).
Çocuklar; entelektüel, duygusal, sosyal, dil ve motor becerileri açısından gelişime gereksinim duyarlar ve çocuk kütüphaneleri
çocukların duygusal, sosyal ve entelektüel gelişimlerini desteklemek için okuma ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirerek teşvik
eder. (Alpay Aslan, 2004, s.68). Bu durum da çocuk kütüphanelerinin nitelik açısından önemini ortaya çıkarır. “Nitelikli bir
çocuk kütüphanesi, çocukları yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri ile donatarak, onların topluma katılımlarını ve
katkıda bulunmalarını sağlar” (IFLA, 2003, s.1).
2.2. Çocuk Kütüphanelerinde Maker Hareketi
Kütüphaneler, her bireye dil, din, ırk, görüş farklılığı gözetmeksizin doğru bilgiyi paylaştırmayı ve ulaştırmayı hedefleyen
kurumlardır. Bunu yaparken eşitliği de ilke edinirler. İmkânı olanlara ya da olmayanlara bilgiyi ücretsiz sunmayı görev edinirler.
Ayrıca bir çok topluluğa da çalışma ve toplantı alanı sağlanmaktadır. Bu manada somut bir “üretim alanı” oluşturulması da
makul olacaktır.
Halk kütüphaneleri bünyelerinde “maker space”, yani “üretim alanı” olarak bütçeleri ve kullanıcı talepleri doğrultusunda
alanlar açılmaktadır. Örnek verilecek olursa, bunu yapan ilk halk kütüphanesi NewYork’ta Fayetteville Free Library’dir
(Blowers, 2012). Kütüphanenin genel amacı, aynı mahalle-ilçe-şehirde yaşayan insanların bir araya gelerek hayal ettiklerini
yapabilmeleri için bilgi almaları, öğrenmeleri ve üretmeleridir. Ayrıca iletişim, paylaşma, öğrenme, üretme olanağı da
sunmaktadır. Kütüphanede her bir bölüm, insanı heveslendirmeye yetmektedir. O yüzdendir ki; ağaç işçiliği yapan birisi, 3-5
gün sonra dikiş makinasının başında olabilmektedir. 7 yaş ve üstü herkesin kullanımına açık olan dikiş makinalarını kullanmadan
sertifikalı birinden ortalama 45dk. süreli bir eğitim alınıyor. Eğitim başarılı bir şekilde tamamlanması halinde sertifika veriliyor
ki bu ne zaman istenilirse gelip dikiş dikebilebileceği anlamına geliyor. Dikiş bölümü 9 adet dikiş makinası, ütü ve ütü masası,
makas, iğne vb. malzemeler, bağışlanmış kumaşlar, düğmeler ve iplerle kullanıcılara ilham vermektedir.
Ülkemizde ise Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk ve Gençlik Kütüphanesinde 3D kalem seti ile 10-14 yaş grubu çocuklar ilk
kez çalışmışlardır. Çocuklarıyla gelen veliler de bu heyecana ortak olmuş ve ilgi ile takip etmişlerdir.
Yeni nesil kullanıcıların teknolojiyi iyi kullanmaları ve yakından takip etmeleri teknoloji ve yaratıcılık odaklı maker hareketini
hızla yayılmasına neden olmaktadır. Kullanıcıların bu ilgisi nedeniyle Maker ve STEAM etkinlikleri kütüphanelerde yer almaya
başlamıştır. Bu sayede kullanıcıların yaratıcılıklarını ortaya çıkararak, onları “üreten” bireyler haline getirmek amaçlanmaktadır.
Çocukları yaratıcılığa teşvik etmek önemlidir. Bu konuda maker hareketi daha önemlilik arz etmektedir. Farklı yaş gruplarına
uygun olarak üretilen maker araçları, çocuklarını yaratıcılığını geliştirirken yeni beceriler edinmelerine de yardımcı oluyor
(Kocaman, 2018).
Maker hareketinin bilinçli şekilde yapılmaya başlandığı yaş, birçok kaynakta 5 yaş olarak belirtilmektedir. Maker hareketinin
uygulanabilirliğini yaş grupları olarak inceleyen Kocaman (2018), maker hareketinde yaşların önemini şu şekilde belirtmektedir:
1.
5-7 Yaş: Özellikle görsel zekânın da gelişimi adına hayati olan bu eğitimler, çocuğunuzun başarılı bir maker olması için
harika bir fırsattır. 5-7 yaş grubundaki çocuklara oyunlar ile destekleyici kodlamaya giriş eğitimleri programlamanın temelini
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öğretmek için idealdir.
2.
8-10 Yaş: 8 – 10 yaş grubunda ise kodlama ve elektronik eğitimlerinde, çocuklar maker olmanın temellerini bu yaş
grubunda öğrenme şansına erişiyorlar. Bu sistemde öğrenciler mobil uygulamalar yaratmak ve oyun yazmak gibi önemli
araçları öğrenmeye başlarlar. Makerlığın temeli diyebileceğimiz bu eğitim iyi bir maker olmak için ideal.
3.
11-14 Yaş: 11 – 14 yaş grubunda öğrenciler makerlığın önemli araçlarını öğrenme fırsatına erişiyorlar. Tasarım ve
robotik araçları öğrenebilecekleri bu yaşta, kendi yarattıkları robotlara yön verebilir, giyilebilir teknolojiyi deneyimleyebilirler.
Özellikle bu yaş grubundaki araçlarla 3 boyutlu dünyaya adım atabilmekteler. Bu yolla yine düşünsel becerileri, motor
becerilerini ve sosyal becerilerin geliştirirken bir yandan da iyi bir maker olmanın adımlarını atacaklar.
3.Model Önerisi
Bir maker programı düzenlemek için öncelikle bir maker düşünce yapısına sahip olmak gerekmektedir.
Maker alanı yaratırken, bu kültürü yansıtan ve motive edici bir yer olmasını sağlamak için hatırı sayılır bir emek gerekir.
Çünkü bir “maker alanı”nın sahip olması gereken en önemli özellik, maker kültürünün aktarıldığı ve yaşatıldığı mekan olarak
tasarlanmasıdır (Çırak Atölye, (a), 2018). Sadece fiziksel ortamı eksiksiz hazırlayarak yapılan etkinlikler ile maker programı
düzenlenmiş olmayacaktır. Dougherty’e (2013) göre maker düşünce yapısı teşvik edilmediği sürece bir çalışma alanı veya
makerspace oluşturmak ve bu alana gerekli araç ve materyalleri sağlamak, yenilikçi düşünen ve yapan bireyler yaratmada
başarı getirmeyecektir. New York Hall of Science (2013), maker programı hazırlamak için rehberlik edecek ilkeleri şu şekilde
sıralamıştır:
• Çocuklara kurma, yapma ve yaratma fırsatı sunulmalıdır.
• Çocuklar tasarım sürecinde bir şeyler yaparken bilimsel süreçte de deneyler yapmalıdır.
• Maker programı planlı bir dizi etkinliği takip edebilir. Fakat program deneme-yanılmayı cesaretlendirmeli ve bireysel
yaratıcılık ve deneyime izin vermelidir.
• Öğrenciler kendi eserlerine sahip olmalıdır. Proje tamamlandığında çocuklar kendi projelerini evlerine götürebilmelidir.
• Program süre olarak, çocukların kendilerini içinde hissedecekleri ve anlamlı bir deneyimle sonuçlandıracak kadar yeterli
uzunlukta olmalıdır.
• Fikirleri, projeleri, becerileri ve bilgileri paylaşmak programın bütüncül bir parçası yapılmalıdır.
Maker programı düzenlemek için birbiriyle ilişkili çevrelerin paydaş olarak bir araya gelmelerinin de çok önemli olduğu göz
önünde bulundurulmalıdır (Akıncı ve Tüzün, 2016, s.63). Aynı zamanda bir maker programı düzenlemek için bağış, ayni
yardım, insan veya finansal (mali) kaynaklara ihtiyaç vardır.
Maker programları, destekleyici kurumun ve çocukların durumuna göre, okuldan sonra hafta içi veya hafta sonu, sömestr
tatilinde, yaz tatilinde veya okul zamanında yapılabilmektedir (New York Hall of Science, 2013). Ülkemizde düzenlenen birçok
maker programı okul dışı zamanlarda (hafta sonu, sömestr ya da yaz tatili) düzenlenmektedir.
Maker alanları oluştururken buralara alınan materyallerin maliyetleri değişkenlik gösterebilir. Cihazların; kalitesi,
hangi yaş grubunun kullanacağı, ne kadar süre ile kullanılacağı, bakım ve onarım gibi maliyetleri düşünülmeli ve analiz
edilmelidir. Bunu dışında kırtasiye ürünleri, setler, mobilyalar gibi birçok materyal için kapsamlı bir şekilde rapor çıkarılmalı,
maker alanlarına doğru ve uygun yatırım yapılmalıdır.
Maker alanları kullanımının yaş aralığı; “5 yaşından başlayarak her yaş grubundan çocuk, genç ve yetişkine hitap edebilir.
Çocuklar için geliştirilmiş fiziksel kodlama kitleri, robotik kitler, tablet uygulamaları deneyerek ve proje tabanlı öğrenme
için ve STEM uygulamalarında kullanabilmek üzere öğrenimi hızlandıran ve kalıcı kılan yöntemlerdir. Yeni nesil öğrenmede
denemeye ve hata yapmaya dayalı öğrenme çok önemli bir yer tutmaktadır.” (MakersTürkiye, (b), 2018).
Maker alanları STEM becerilerinin geliştirilmesi ve derinlemesine öğrenme için benzersiz fırsatlar sunar. Bazı temel stratejiler,
fark yaratan maker alanları yaratmada yardımcı olabilir. Bu stratejiler aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.
•
Erişimi ve yeni fikirleri teşvik etmek
Maker hareketi için her bir kişinin katılımı ve üretimi çok önemlidir. Tam da bu sebeple devasa ve ileri teknolojiye sahip alanlar
yaratmaktan çok daha değerli olan, herkesin keyifle ve özgürce kullanabileceği alanlar yaratmaktır. Basit birkaç araçla bile
öğrencilerin bağımsız fikirler geliştirebildiği alanlar ortaya çıkabilir.
Teknoloji, maker hareketin önemli bir parçası olmakla birlikte biricik ve en önemli kısmını oluşturmaz. Katılımı teşvik etmek,
teknolojiden çok daha önemli sayılabilir. Bu nedenle, birkaç yapıştırıcı, kartonlar, kablolar gibi düşük maliyetli malzemelerle
başlayabilir, zamanla malzemelerinizi arttırabilirsiniz.
•
İletişimi teşvik etmek
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Maker alanlarının en önemli işlevi paylaşıma alan yaratmasıdır.
Bu paylaşım ortamını yaratmak için iletişimi teşvik etmesi gerekir. Pratik anlamda bunu sağlamanın en kolay yollarından biri
yerleşik olmayan oturma düzenleri kurgulamaktan geçer.
Böylece mekana gelen insanlar, vücutlarını aktif olarak kullanmanın yanı sıra beden dili aracılığıyla iletişim fırsatları bulur. Bu
nedenle maker alanlarının bedenlerin hareketine izin verecek şekilde tasarlanması büyük önem taşır.
•
Doğru atölyelerle öğrencileri yönlendirmek
Maker alanları söz konusu olduğunda öğrencileri üretime yönlendiren atölyeler, son derece eğitici ve keyiflidir. Bu mekanları
birer hayal alanı olarak kurgulayabilirsiniz. Öğrenciler, kendi fikirlerini projelendirmek ve üretmekten keyif alırlar. Deneyip
yanılırken hem eğlenir hem öğrenirler. Hata yapmanın yerini, yeni çözümler aramak alırken her bir fikrin ne kadar değerli
olduğunu da fark etme şansı bulurlar.
Doğru atölyeler, üç farklı aşamadan oluşur.
1.
Bunlardan birincisi problemi tespit etmek ve tanımlamaktır. Kişiler, yaygın olarak problem üzerine çok düşünmeden
çözüm aramaya yatkın olabilir. Ancak problemi doğru tanımlamaya zaman ayırmaları gerekir.
2.
İkinci aşamada beyin fırtınası yaparak özgürce fikirlerini ortaya atmaları gerekir. Bu aşamada ilk prototipler de
ortaya çıkar.
3.
Daha sonra bu prototipler değerlendirilerek, yapma aşaması başlar.
Bu üç aşamaya sahip olan atölyeler, çocuklara son ürün kadar gidilen yolun da önemli olduğunu gösterir. Doğru adımlar
atmadan önce hata yapmaktan korkmamak gerektiğini öğreterek, fikir üretme cesareti göstermelerini sağlar. Böylece,
ezberci bir eğitimin ötesine geçerek, derinlemesine öğrenme için üretim sürecinden faydalanabilirler (Çırak Atölye, (b),
2018).
4.Sonuç ve Öneriler
Araştırmamız sonucu elde edilen verilere göre öneriler:
Maker hareketi, çocuk kütüphanelerinde planlı ve daimi bir şekilde devam etmelidir.
1.
Çocuk kütüphanelerinde yapılacak olan maker etkinliklerinin kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı, bu
konuda sürekli araştırmalar yapılmalıdır.
2.
Çocuk kütüphaneleri yaptıkları etkinlikleri paylaşmalı, diğer kütüphanelere hem örnek olmalı hem de yapıcı eleştiriler
ile etkinlikleri sürekli geliştirerek en iyi şekilde yapmalıdır.
3.
Çocuk kütüphaneleri diğer kurum ve kuruşlarla da iletişime geçerek yaptıkları etkinliklerin sesini duyurmalı, artırmalı
ve yaygınlaştırmalıdır.
4.
Çocuk kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilere ve diğer kütüphane çalışanlarına maker hareketi hakkında eğitimler
verilmeli, tüm personel bu konuda en iyi şekilde eğitilmelidir.
5.
Maker alanının her halk kütüphanesi için uygun olmayacağını, sorumlu tutulacak olan personelin teknik donanım
konusunda ilgisiz ve yetersiz olmasının bunun başınıza iş açabileceğini ve tamamen bir israf olacağı bilinmelidir.
6.
3D makineleri gibi teknolojiler pahalı olduğundan, bu sürekli maliyetin kütüphanenin bütçesini de etkileyeceği göz
önüne alınarak gerekli planlamalar yapılmalıdır.
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Öz
Bilgi çağında toplumun tüm üyelerinin bilgi ihtiyaçlarını eşit ve adil bir şekilde karşılamak için tüm kütüphanecilere ve
kütüphane çalışanlarına büyük görev düşmektedir. Kütüphanelerin her ırktan, her yaştan, her meslekten ve her engel
türünden potansiyel kullanıcı kitlesi mevcuttur. Toplumda dezavantajlı gruplardan birisi de disleksi olan çocuklar ve onların
ebeveynleridir. Okuma, yazma ve konuşma etkili iletişim yollarındandır. Bu beceriler sonradan edinilmekte ve deneyimler,
eğitim vb. yollarla zenginleştirilmektedir. Her bireyin normal şartlarda okuyabilmesi, yazabilmesi ve konuşabilmesi beklenir.
Ancak bazı bireylerin okuma ve yazma eylemini gerçekleştirme konusunda zorlandıkları görülmektedir. Bireyler, normal
zekâya sahip olmasına ve yeterli çaba sarf etmesine rağmen okuma ve yazmayı öğrenmede zorluk yaşayabilmektedir. Bu
nedenlerden dolayı disleksi olan çocuklar, okuma için aşırı çaba harcadıklarından okumadan kaçınırlar. Okuma eylemine karşı
isteksizlik duyarlar. Disleksi, çocuklukta ya da yetişkinlikte bireylerin hayatlarını sürdürmeleri konusunda olumsuz etkilere
sahip olan öğrenme güçlüğüdür. Disleksi olan çocuklar harfleri ayırt etmekte ve okumada zorlanırlar. Disleksi okuma ile ilgili bir
problem olduğuna göre kütüphaneleri ve kütüphane hizmetlerini doğrudan etkilemekte ve kütüphaneler bu konuyla ilgilenmek
zorundadır. Çünkü disleksi olan çocukların okuma ihtiyaçlarının giderilmesi, ailelerine de bu zorluğu aşmada yararlanabilecekleri
gerekli materyallerin sağlanması gereklidir. Bu materyalleri sağlayacak kurumlardan birisi de kütüphanelerdir. Disleksi okuma
ile ilgili bir rahatsızlık olmasının yanında zayıf özgüven ve düşük benlik saygısı gibi olumsuzluklara da yol açmaktadır. Disleksi
olan çocuklar tüm bu sorunların birleşmesi nedeniyle kütüphaneyi korkutucu ve gidilmez bir yer olarak görebilmektedirler.
Gelecek yaşantılarında kütüphaneleri içi yazılı metinlerle dolu bina yığını olarak algılamamaları için onlara özgü kütüphane
hizmetlerinin tasarlanması gereklidir. Ayrıca disleksi olan çocuklara sahip ebeveynlerine disleksinin olumsuz etkilerini
giderebilecek bilgi kaynaklarının ve uygulamaların sunulduğu ortamların yaratılması son derece önemlidir. Disleksi olan
çocuklar için kütüphane hizmetleri tasarlanırken onların kütüphane kullanımını sınırlayan engeller ortadan kaldırılmaya
çalışılmalı ve kütüphane kullanımı teşvik edilmelidir. Kütüphaneler ve kütüphane çalışanları, disleksi olan çocukların ve
ebeveynlerinin bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasında proaktif rol oynamalıdırlar. Kütüphaneler tarafından disleksi konusunda
farkındalık yaratabilecek çalışmalar yapılmalıdır. Disleksi olan çocuklar temel kütüphane kullanımı ve alışkanlıklarına sahip
olmayabilirler. Ancak kütüphaneler, basılı kitaplardan oluşan bir koleksiyondan daha fazlası olduklarını, okuma teknolojileri
de dâhil olmak üzere çeşitli stratejileri de kullanarak basılı materyali kullanma konusunda zorluk yaşayan bireylere olanaklar
sunduğunu belirtmelidir. Disleksi konusunda eğitim programları düzenlenmelidir. Böylece disleksi olan çocuklar ve ebeveynleri
kütüphaneyle buluşacaktır. Geniş harf baskılı kitaplar, konuşan kitaplar ve bol resimli kitaplar gibi kaynaklar okuma güçlüğü
çeken çocuklar için kütüphanelerde bulunmalıdır. Ayrıca disleksi olan çocukların kullanabileceği yardımcı teknolojilerin
sağlanması ve kullanımı da kütüphaneler tarafından organize edilmelidir. Bu çalışmada, disleksi kavramı üzerinde durularak,
disleksi olan çocuk kullanıcıların ve ebeveynlerinin bilgi ihtiyaçlarına ve bu doğrultuda kütüphanelerde verilen hizmetlere
değinilerek dünya kütüphanelerinden örnekler sunulmaktadır. Kütüphanelerde disleksi olan çocuklara yönelik materyallerden
ve seçim kriterlerinden, rehberlik hizmetlerinden, hizmetlerin pazarlanmasından, okumayı kolaylaştırıcı yardımcı araç ve
teknolojilerden bahsedilmektedir. Ayrıca disleksi olan çocuk kullanıcıların ve ebeveynlerinin bilgi ihtiyaçlarını karşılayabilmek
için kütüphanelere ve kütüphanecilere önerilerde bulunulmaktadır.
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Abstract
In the age of information, all library staff and library staff have a great responsibility to meet the information needs of
all members of the society in an equitable and fair manner. Libraries have potential users from every race, every age,
every profession and every type of disability. One of the disadvantaged groups in society is children with dyslexia and
their parents. Reading, writing and speaking are effective ways of communication. These skills are acquired later and
experiences, education etc. are enriched by means. Every individual is expected to be able to read, write and speak on
normal terms. However, it is seen that some individuals are forced to perform reading and writing activities. Individuals
may have difficulty in learning to read and write, even though they have normal intelligence and do not make enough effort.
Because of these reasons, children with dyslexia are avoided from reading because they have made excessive efforts to
read. They are reluctant to read. Dyslexia is a learning disability that has adverse effects on the survival of individuals
in childhood or adulthood. Children with dyslexia distinguish letters and are difficult to read. Since it is a problem with
dyslexia reading, it directly affects libraries and library services, and libraries must deal with this issue. This is because
it is necessary for children with dyslexia to have the necessary materials for their reading needs and for their families to
benefit from this difficulty. One of the institutions that will provide these materials is the libraries. In addition to having
a discomfort with reading dyslexia, it also causes negativity such as poor self-esteem and low self-esteem. Children with
dyslexia can see the library as a frightening and inaccessible place because of the unity of all these problems. In future
life, it is necessary to design library services specific to them so that they can not perceive the libraries as a stack of
buildings full of written texts. It is also extremely important that parents have children with dyslexia and that the sources
of information and environments in which the dyslexia can be adversely affected are created. While library services are
designed for children with dyslexia, the barrier that restricts their use of the library should be removed and the use of the
library should be encouraged. Work should be done by libraries to create awareness about dyslexia. Librarians and library
staff should play a proactive role in meeting the information needs of children with dyslexia and their parents. Children
with dyslexia may not have basic library use and habits. However, libraries should indicate that they are more than a
collection of printed books, offering opportunities for individuals who have difficulty using printed material, including a
variety of strategies, including reading technologies. Training programs on dyslexia should be organized. Thus children with
dyslexia and their parents will meet with the library. Resources such as large-format printed books, speaking books, and
abundant illustrated books should be found in libraries for children who are suffering from reading difficulties. In addition,
the provision and use of assistive technologies that dyslexic children can use should be organized by the libraries. In this
study, the concept of dyslexia is emphasized and examples from the world libraries are presented by referring to the
information needs of dyslexic child users and their parents and the services provided in libraries in this direction. Libraries
are talking about materials and selection criteria for children with dyslexia, guidance services, marketing of services, tools
and technologies to facilitate reading. In addition, proposals are made to libraries and libraries to meet the information
needs of dyslexic child users and their parents.
Anahtar Sözcükler: Disleksi; Dezavantajlı kullanıcılar; Disleksi olan çocuklar, Kütüphane hizmetleri
Keywords: Dyslexia, Disadvantaged users; Children with dyslexia; Library services
1. Giriş
Bilgi çağında bilgiye ihtiyaç duyan tüm bireylere eşit bir şekilde hizmet vermek önemlidir. Tüm kütüphanecilere ve kütüphane
çalışanlarına toplumun tüm üyelerinin bilgi ihtiyaçlarını eşit ve adil bir şekilde karşılamak için büyük görev düşmektedir.
Kütüphanelerin her ırktan, her yaştan, her meslekten, her engelli türünden potansiyel kullanıcı kitlesi mevcuttur. Disleksi
olan çocuklar ve ebeveynleri de kütüphanelerin potansiyel kullanıcısıdır. Disleksi olan çocuklar diğer tüm bireyler gibi
bilgiye ihtiyaçları olan ve özel hizmet sunulması gereken gruplardır. Disleksi, hakkında son zamanlarda birçok araştırma
yapılmış ve bireylerin hayatlarını sürdürmeleri konusunda olumsuz etkilere sahip olan okuma güçlüğüdür. Bu çalışmada,
disleksi kavramı üzerinde durularak, disleksi olan çocuk kullanıcıların ve ebeveynlerinin bilgi ihtiyaçlarına ve bu doğrultuda
kütüphanelerde verilebilecek hizmetlere değinilerek dünya kütüphanelerinden örnekler sunulmaktadır. Ayrıca disleksi olan
çocuk kullanıcıların ve ebeveynlerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kütüphanelere, kütüphanecilere ve ebeveynlerine
önerilerde bulunulmaktadır.
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2.Disleksi ve Etkileri
Disleksi olan çocukların ve ebeveynlerinin ihtiyaçlarına geçmeden önce disleksi ve etkileri hakkında genel bilgi verilmesi faydalı
olacaktır.
Okuma, yazma ve konuşma etkili iletişim yollarındandır. Bu beceriler sonradan edinilmekte ve deneyimler, eğitim vb. yollarla
zenginleştirilmektedir. Her bireyin normal şartlarda okuyabilmesi, yazabilmesi ve konuşabilmesi beklenir. Ancak bazı bireylerin
okuma ve yazma eylemini gerçekleştirme konusunda zorlandıkları görülmektedir. Bu güçlüğün adı bilim tarafından “disleksi”
olarak tanımlanmaktadır.
Disleksinin kelime kökeni, Yunanca dys “güçlük”, lexia ise “sözcük” kelimelerinden gelmektedir (Balcı, 2017, s. 168). Disleksi,
bir dilin seslerini (fonem) ve bu sesleri temsil etmek için kullanılan harfleri ya da karakterleri (grafem) bağlama ile ilgili bir
sorundur (MacFarlane & diğerleri, 2010, s. 308).
İngiliz Disleksi Derneği (2018) ise disleksiyi “doğru ve akıcı kelime okuma ve yazımla ilgili becelerileri etkileyen öğrenme
zorluğu” olarak tanımlamaktadır. Bir başka tanımda ise disleksinin nörolojik kaynaklı bir rahatsızlık olduğu öne sürülerek
şöyle tanımlanmaktadır; disleksi, dil edinimi ve işlenmesini engelleyen böylece okuma, yazma, konuşma ile ilgili problemlerle
karaketerize olan nörolojik temelli bir bozukluktur (Panella, 2009, s. 13).
Disleksinin zeka ile ilgili bir problem olmadığını belirten diğer bir tanımda ise disleksi, zekası normal ya da normalüstü olan,
herhangi bir duyusal, fiziksel, ruhsal ve kültürel bir özrü olmayan okuma, yazma, kendini ifade etme, düşünme, zaman
ve mekanda yönelme alanlarından biri ya da birkaçında yetersizliğe yol açan bir bozukluk olarak açıklanmaktadır (Salman,
Özdemir, Salman & Özdemir, 2016, s. 171).
Yapılan farklı tanımlara baktığımızda disleksinin, bireyin okuma ve yazma ile birlikte birtakım becerilerini de etkileyen, zekadan
bağımsız bir öğrenme zorluğu olduğunu görmekteyiz. Aslında disleksi, eşit fırsat sakatlığıdır. Tüm ırk ve gelir düzeyinde,
ortalama veya ortalamanın üzerinde zekaya sahip bireylerde görülür.
Disleksi üzerine ilk çalışma yapan nörologlardan biri olan Orton, disleksi olan bireylerin yazılı kelimeleri öğrenme ve hatırlamada
zorlandıklarını, b ve d, p ve q harflerini, 6 ve 9 gibi sayıları ters algıladıklarını, kelimedeki harfleri ya da sayıları karışık
algıladıklarını (‘ne’yi en, ‘için’i çini, 81’i 18 gibi), yazı yazmada zorlandıklarını, hecelerin seslerini karıştırdıklarını, sıklıkla yazım
hatası yaptıklarını, okurken kelime atladıklarını, yön (yukarı, aşağı gibi) ve zaman (önce, sonra, dün, yarın gibi) kavramları
konusunda sorunlar yaşadıklarını belirtmektedir. (Orton, 1925’den aktaran Dinç, 2017, s. 324).
Uluslararası Disleksi Derneği de Orton’un tespitleri ile örtüşecek şekilde disleksi bireylerin yaşadığı zorlukları şöyle
belirtmektedir (IDA, 2014);
•
Konuşmayı öğrenmede gecikme,
•
Kelimeleri telaffuz etmede zorlanma,
•
Talimatları takip etmede zorlanma,
•
Alfabe, tekerleme ve şarkıları öğrenmede zorlanma,
•
Kavramları ve ilişkileri anlamada güçlük,
•
Okumayı öğrenmede zorluk,
•
Kelimelerdeki farklı sesleri ayırt etmede zorlanma (fonolojik işleme),
•
Yazmada zorlanma,
•
Okurken veya yazarken harflerin yerini değiştirme,
•
Kafiyeli kelimeleri anlamada zorluk (fonolojik farkındalık),
•
Yönleri takip etmede zorlanma,
•
Uzun kelimeleri takip etme ve anlamada sıkıntı yaşama.
Birey, normal zekâya sahip olmasına ve yeterli çaba sarf etmesine rağmen okuma ve yazmayı öğrenmede zorluk
yaşayabilmektedir. Disleksi olan kullanıcılar, bir bakıma okuryazarlık zorluğu yaşamaktadırlar. Bu nedenlerden dolayı disleksi
olan kullanıcılar, okuma için aşırı çaba harcadıklarından okumadan kaçınırlar. Okuma eylemine karşı isteksizlik meydana gelir.
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Disleksi olan bireyler, yavaş bir hızda okurlar, aynı kelimeleri birden fazla okumak zorunda kalırlar, okudukları sayfada
kaybolurlar ve kelime kelime okumaya çabaladıklarından metni tam olarak kavrayamazlar (IFLA, 2014, s. 14).
Disleksi olan bireylerin bilişsel düzeylerinin düşünme, mantığa oturtma, anlama gibi soyut kısımlarının sağlam hatta
ileri olmasına ragmen izole olarak fonolojik işleme süreçlerinde kelimeleri telaffuz etme ve deşifre etmede zorlandıkları
görülmektedir (Asfuroğlu & Fidan, 2016, s. 50).
Disleksi olan kullanıcılar, bireysel harf seslerini (fonem) analiz etmede ve işleme, akıcı bir şekilde kelimeleri harmanlamada
problem yaşarlar. Kelime tanımlama becerileri zayıf olup, birbirine benzeyen harfleri ve kelimeleri karıştırırlar. Ayrıca kelime
dağarcıklarındaki büyüme yavaştır (Learning Ally, 2018).
“Disleksi, en az on kişiden birinde görülen ve toplamda 700 milyon çocuk ve yetişkini hayat boyu cehalet ve sosyal dışlanma
riski ile karşı karşıya bırakan bir tehdittir” (Balaban, 2018, s. 2). Disleksi okuma ile ilgili bir rahatsızlık olmasının yanında zayıf
özgüven ve düşük benlik saygısı gibi olumsuzluklara da yol açmaktadır. Disleksi olan kullanıcılar tüm bu sorunların birleşmesi
nedeniyle kütüphaneyi korkutucu ve gidilmez bir yer olarak görebilmektedirler.
3.Disleksi Olan Çocukların ve Ebeveynlerinin İhtiyaçları
Gündelik hayatımızda kişisel meraklarımızı gidermek, kendimizi bir konuda eğitmek ya da yaptığımız işlerle ilgili eksikliklerimizi
gidermek için bilgilenme ihtiyacı duyarız.
Bilgi çağının gereklerinden en önemlisi ise, tüm bireyler için her ortamdaki bilgiye erişimi sağlayabilmek ve engellilerin
bilgi toplumunun dışında kalmaması gerektiğini düşünen bir toplum yaratmaktır (Subaşıoğlu, 2008, s. 410). Birleşmiş
Milletler Sözleşmesi’nin 9. maddesinde engelli bireylerin bilgi ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği açıkça belirtilmektedir.
Engelli bireylerin bağımsız yaşamaları ve yaşamın her alanına katılımlarını sağlamak için gerekli bilgiye erişimlerinin sağlanması
gerekmektedir. Herkes gibi engelli bireylerin de kitaplara, bilgiye maliyet ve kalite bakımından eşit erişim hakkı vardır (UN,
2006).
Bilgiye erişim hakkı, okumaya yakından bağlı bir insan hakkıdır. Okuma, yazılı dilin kültürde derinden kökleşmiş olduğu bir
toplumda sosyo-ekonomik bir zorunluluktur. Okuma sadece entelektüel bir beceri değil, derin bir sosyal ve kültürel anlama
sahiptir. Okuyamama, topluma katılım, gelişme ve sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ile birlikte sosyal dışlanma riskini arttırır
(IFLA, 2014, s. 18).
Disleksi olan bireyler, toplumun diğer üyeleri gibi, bireysel öğrenme kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Disleksi olan bireylerin
ya da sıklıkla ebeveynlerinin, durumun ne olduğunu anlamak ve bunun üstesinden gelmek için neler yapılabileceği hakkında
bilgi kaynaklarına ve bilgi hizmetlerine ihtiyaçları vardır (Rutledge, 2000, s. 46). Ayrıca eğitim, yaşam boyu öğrenme, iş ve
toplum hayatına aktif katılabilme vb. nedenlerden bilgiye erişim ihtiyacı duymaktadırlar. Bilgi ihtiyaçları, diğer kullanıcılar gibi
eğitim, sağlık, eğlence vb. faaliyetleri hakkındadır.
Disleksi olan çocuklar ve ebeveynleri bilgi ihtiyaçlarını karışılayabilmek için kısaca şunlara ihtiyaç duyarlar;
•
Toplumun diğer üyeleri gibi bireysel öğrenme kaynaklarına,
•
Ebeveynler, çocuklarının durumlarının ne olduğunu anlamak ve bu durumla başa çıkabilmek için bilgi kaynaklarına ve
rehberlik hizmetlerine,
•
Rahatça okuyabilecekleri kütüphane materyallerine,
•
Okuma araçları ve yardımcı teknolojilere,
•
Kendilerini rahat hissedebilecekleri mekânlara,
•
Onlara hizmet verebilecek eğitimli ve nitelikli personele.
Bu ihtiyaçlarının karşılanması esnasında özel durumlarından dolayı hizmetlerin tasarlanması ve verilmesi aşamasında bir takım
farklılıklar ön plana çıkmaktadır. Ancak bu özel durumları onların dezavantajı gibi yansıtılmamalıdır. İhtiyaçlarının anlaşılması,
karşılanması ve problemlerinin çözümünde son derece dikkatli davranılmalıdır.
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4.Disleksi Olan Çocuklara ve Ebeveynlerine Verilebilecek Kütüphane Hizmetleri
Disleksi okuma ile ilgili bir problem olduğuna göre kütüphaneleri ve kütüphane hizmetlerini doğrudan etkilemekte ve
kütüphaneler bu konuyla ilgilenmek zorundadır. Çünkü disleksi olan çocukların okuma ihtiyaçlarının giderilmesi, ailelerine
de bu zorluğu aşmada yararlanabilecekleri gerekli materyallerin sağlanması gereklidir. Bunu sağlayacak kurumlardan birisi
de kütüphanelerdir. Kütüphanelerin odak noktası bilgi, deneyim ve öğrenmedir. Kütüphaneler, bilgiyi sağlayan, sağladıkları
bilgilerle deneyim kazandıran ve aynı zamanda öğreten merkezlerdir. Kütüphaneler, basılı materyallerden oluşan bir
koleksiyondan çok daha fazlasıdır. Teknolojik gelişmeler ışığında farklı kullanıcı gruplarının bilgi ihtiyaçlarını giderebilecek çeşitli
stratejiler üreten bir yaşam merkezleridir.
Disleksi olan bireylerin bilgi kaynağı ihtiyaçlarını giderebilmek için diğer kurumlar katkıda bulunabilirler. Ancak, kütüphaneler
ve kütüphaneciler, ihtiyaçların giderilmesi noktasında önemli bir yere sahiptir. Toplumdaki tüm bireylere ulaşabilmek için
proaktif kütüphaneciliğe ihtiyaç vardır. Kütüphaneciler, etkili hizmet verebilmek için sosyal faaliyetlerin kapsamını genişletmeli,
kütüphanelerde özel ihtiyaçlarını karşılayabileceğinden habersiz kullanıcılara ulaşmalı, onları bu konuda bilgilendirmeli ve değişik
yollarla bilgi dağıtıcı olmalıdır (Rutledge, 2002, s. 144). Kütüphaneler, kütüphane hizmetlerinin, program ve olanaklarının
değerlendirilmesinde, uygulanmasında, planlanmasında birer katılımcı olarak disleksi olan çocukları da dikkate almalıdırlar
(Aldulrahman, 2015, s. 111).
Koleksiyon geliştirme, ebeveynler için koleksiyon oluşturma ve uygun etiketleme disleksi dostu kütüphaneye sahip olmanın
bir yönüdür. Disleksi dostu kütüphane alanlarının sağlanmasının bir yönü de, disleksinin benzersiz zorluklarını anlayan uygun
eğitimli personeldir. Disleksik çocuklara güven duygusu vermek için, gençlik hizmetleri kütüphanecileri, disleksi olan çocukların
okumaya nasıl yaklaştıklarını anlayabilmeleri ve kütüphane koleksiyonlarında onların kullanabileceği kaynakların seçimi ve
sağlanması için eğitilmelidir (Mintz, 2018).
Disleksi olan kullanıcıların, okumada ve yazmada yaşadıkları zorluklar ve bunların yansıması olan birtakım psikolojik ve sosyal
sorunlarla başa çıkabilmesi için onlara özgü hizmetlerin tasarlanması ve sunulması gereklidir.
Çalışmada disleksi olan çocukların ve ebeveynlerinin ihtiyaçları doğrultusunda onlara verilebilecek hizmetler şu başlıklar
altında değerlendirilecektir;
•
•
•
•
•

Kütüphane içi oryantasyon ve rehberlik hizmetlerinin sunulması,
Disleski olan çocuklara ve ebeveynlerine uygun materyallerin sağlanması,
Disleksi olan çocuklara uygun okuma araçları ve yardımcı teknolojilerin sağlanması,
Disleksi çocuklara uygun web sayfasının oluşturulması,
Disleksi olan çocuklara ve ebeveynlerine yönelik kütüphane hizmetlerinin tanıtılması.

Kütüphane İçi Oryantasyon ve Rehberlik Hizmetlerinin Sunulması
Bir kütüphanenin içine adım atmak, disleksi olan çocuklar için zor olabilir. Çünkü kütüphaneler onlar için zorluk yaratabilecek
yazılı metinlerle dolu bir binadır. Disleksi olan çocuklar kütüphane hizmetlerinin kullanımıyla ilgili başarısızlık ve utanç korkusu
nedeniyle kütüphaneyi kullanmaktan kaçınırlar. Okuryazarlık sorunları nedeniyle kütüphaneden uzak durabilirler.
Disleksi olan çocukların kütüphanelere gelip bilgi ihtiyaçlarını belirtmelerinden, materyallere erişimlerine ve bunların
kullanımına ilişkin zorluk çekmemeleri için gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Aksi halde içlerinde var olan kütüphane kullanma
kaygısının daha da büyümesine neden olacaktır.
Kütüphane içinde disleksi olan çocuklara saygı ve empati ile davranılarak kendilerini hoş ve rahat hissettiklerinden emin
olunmalıdır. Çünkü disleksi olan çocuklar bu rahatsızlıklarından nadiren bahsettikleri için kütüphaneci iyi bir görüşmeci ve
dinleyici olmak zorundadır.
Disleksi olan çocuklara ve ebeveynlerine kütüphane içi oryantasyon ve rehberlik hizmeti sunarken;
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•
Filmler, sesli kitaplar, müzik, oyunlar, etkinlikler, okunması kolay materyaller ve okuma araçları gibi kitap dışındaki
materyallerin kullanımı vurgulanmalıdır.
•
Çocuklara dijital kaynaklar gibi göremedikleri seçenekler hakkında bilgi verilmelidir.
•
Kütüphane içinde kişisel bir tur önerilmeli, raflar ve diğer alanlar için rehberlik edilmelidir.
•
Açık işaret ve piktogramlar (simgeler) olan bir bina her ziyaretçi için daha erişilebilir ve kullanıcı dostu olduğundan
disleksi olan çocuklar için kütüphane içi yönlendirmeler bunlar kullanılmalıdır.
•
Kütüphane prosedürlerini açıklamak için piktogramlar ve grafikler kütüphane içi oryantasyonda kullanılmalıdır.
•
Okuması kolay materyaller sesli kitapların yanına yerleştirilmelidir (IFLA, 2014, s. 19-20).
Sayıların hatırlanması genellikle harflerin hatırlanmasında daha kolay olduğunu ve birçok disleksi olan kullanıcının alfabetik
sıraya yerleştirilmiş bilgi kaynaklarını bulmakta zorlanacağını unutmamak gereklidir. Bu nedenle kütüphanede sınıflama sistemi
kullanırken buna dikkat edilmeli, Dewey Onlu Sınıflama sistemi gibi rakamlardan oluşan bir sistem tercih edilmelidir (Pottage,
1997, s. 17).
Kütüphaneler, disleksi olan çocukların ebeveynleri için rehberlik hizmeti sunabilir. Disleksi ile ilgili bilgilendirme toplantıları
düzenlenebilir. Düzenlenecek etkinlikler ile disleksi konusunda uzmanlar, eğitimciler ve aileler bir araya getirebilir.
Disleksi Olan Çocuklara ve Ebeveynlerine Uygun Materyallerin Sağlanması
Bilginin yer aldığı dergi, kitap vb. materyalleri sağlamak kütüphanelerin ana görevidir. Sağlanacak olan materyaller disleksi
olan çocukların ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Ayrıca rahatlıkla okuyabilecekleri formatta ve farklı düzenlerde hazırlanmış
içerikten oluşmasına dikkat edilmelidir.
Sesli kitaplar, disleksi olan çocukların bilgi ihtiyaçlarını giderebilecekleri alternatif materyallerdir. Basılı bir kitabın sesli
versiyonu okumada güçlük yaşayan kullanıcılar için yararlı olabilir. Ses dinlerken metin okuma kombinasyonu güçlü bir etki
yaratır ve okuma becerilerini geliştirir. Bununla birlikte, basılı kitabı bir süreliğine indirmek ya da sesin kendi başına keyfini
çıkarmak da mümkündür (IFLA, 2014, s. 32).
Metin, ses ve görüntülerden oluşan DAISY multimedya kitaplar, disleksi olan çocuklar için özellikle uygun tam metin, tam
sesli konuşan kitapların bir örneğidir. Bu materyaller sayesinde, ekran ayarları, yazı tipi boyutu, renk kontrastı ve okuma
hızı değiştirilerek farklı oynatma şekilleri elde edilebilir (IFLA, 2014, s. 34). DAISY, engelli ve okur-yazar olmayan bireyler
de dâhil olmak üzere herkes için erişilebilir olan, dünya çapında bilgi ve bilgi paylaşımı sağlayan erişilebilir bir multimedya
için uluslararası bir standarttır. DAISY başlangıçta Dijital Ses Tabanlı Bilgi Sistemi olarak adlandırıldı ve geleneksel kaset
kitaplarının yerine, görme bozukluğu olan kişiler için dijital konuşan kitaplar için standart olarak geliştirilmiştir. Tıpkı sıradan
kitap gibi, DAISY konuşan kitaplar da kullanıcıların doğrudan içerikten belirli bir paragrafa, bölüme ve sayfaya atlamasını
sağlıyor. MP3 gibi en son sıkıştırma teknolojisini kullanarak, bir CD-ROM’da 50 saatten fazla konuşma içerebilirler (Nomura,
2006, s.2).
Disleksi olan çocuklar için kütüphane materyallerinin özel olarak üretilmiş olması son derece önemlidir. Özel olarak
yayınlanmayan yayınlar içinse bazı kriterler dikkate alınmalıdır. Disleksi olan çocuklar için özel olarak yayınlanmamış materyal
seçimi için şunlara dikkat edilmelidir;
•
Metinler, kısa kelime ve cümlelerden oluşmalıdır,
•
İçerisinde birçok resim bulunmalıdır,
•
Rahatsız edici renklerden (çok parlak, karışık renk vb.) kaçınılmalıdır (IFLA, 2014, s. 20).
•
Bilgi açıkça sunulmalı ve jargon kullanılmamalıdır,
•
Baskı stili açık ve çok küçük olmamalıdır,
•
Resimler çekici ve metne bağlı olmalıdır (Rutledge, 2002, s. 143).
Disleksi Olan Çocuklara Uygun Okuma Araçları ve Yardımcı Teknolojilerin Sağlanması
Okuma ve yazmanın doğası değiştikçe, kütüphanelerin rolü de değişmekte ve gelişmektedir. Kütüphaneler disleksi olan çocukları
desteklemek için politikalar üretmelidir (Pavey, Meehan & Waugh, 2010, s. 41). Ayrıca kütüphaneler, teknolojilik gelişmeler
ışığında hizmetlerini ve teknolojik donanımlarını farklı kullanıcı gruplarına göre değiştirmek ve geliştirmek zorundadırlar.
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Disleksi olan bireyler temel kütüphane kullanımı ve alışkanlıklarına sahip olmayabilirler. Ancak kütüphaneler, basılı kitaplardan
oluşan bir koleksiyondan daha fazlası olduklarını, okuma teknolojileri de dâhil olmak üzere çeşitli stratejileri de kullanarak
basılı materyali kullanma konusunda zorluk yaşayan bireylere olanaklar sunduğunu belirtmelidir.
Disleksi olan çocuklar okuma ve yazma problemlerinin üstesinden gelmek için bilgi teknolojilerini kullanılabilirler. Sağlanan
uygun okuma ve yazma araçları ve diğer yardımcı teknolojiler ile bilgiye erişimdeki engelleri aşabilirler.
Disleksi olan kullanıcıların okuma, yazma ve bilgiye erişimlerini desteklemek için metin okuma yazılımı, kelime işlemci, akıllı
kalem, e-okyucu gibi birçok teknoloji ve cihaz bulunmaktadır.
Metin okuma yazılımı, ekrandaki metni sesli olarak okur. Bu araç sayesinde, disleksi olan kullanıcılar, internet üzerinden
erişilebilenler de dâhil olmak üzere, elektronik olarak saklanan katalog, dizin veya metinleri okuma imkânına sahiptir (Dyslexic,
2018).
Kelime işlemciler sayesinde, kullanıcılar istedikleri kelimenin başlangıç sesini girer ve seçim için 6 kelimelik bir tahmin listesi
sunar. Böylece disleksi olan kullanıcılar yazmak yerine tahmin olarak üretilen kelimeler arasından seçim yapabilirler. Bu
araçlar, kelimelerin doğru bir şekilde yazılmasını sağlayarak kelime örnekleriyle kullanıcılara yardımcı olur (Jenkins, 2018).
Kelime işlemciler disleksi olan çocukların kütüphane materyallerini tarayabilmesi açısından önemli bir yere sahiptir.
Akıllı kalem (Livescribe Smartpen), yazılan ya da konuşulan her şeyi kaydedebilen bir araçtır. Yazılanların ya da kaydedilen
bilgilerin daha sonra çıktısının da alınabildiği, yazmada ve okumada zorluk çeken kullanıcılar için faydalı olabilecek yardımcı bir
araçtır (Frankenberger, 2018).
E-okuyucular (eReaders), ayarlanabilir font tipi ve boyutu, uzun pil süresi, gün ışığında rahat okuma, metin-konuşma çıkışı
ile disleksi olan kullanıcılar için yardımcı okuma aracıdır (IFLA, 2014, s. 38).
Disleksi Olan Çocuklara Uygun Web Sayfasının Oluşturulması
Kütüphane web sayfası ve kataloğu tüm kullanıcılar için erişilebilir olmalıdır. Web sayfası, disleksi olan kullanıcıların da
kullanabileceği şekilde tasarlanmalıdır. Farklı yazı tipi ayarlarına uygun, katalog taramasının sesli komutla yapılabildiği,
kütüphane hizmetleri metin yerine video, görsel vb. şekilde ifade edildiği, ilgili personelin isim, fotoğraf vb. bilgileri yer aldığı
bir platform sağlanabilir.
Kütüphane arama motoru, piktogramlara dayalı olmalıdır. Tarama sonucunda çıkan sonuç listesinde materyalin ön kapağı,
içeriğin kısa ve kolay okunan bir açıklaması yararlı olacaktır. Ayrıca web sayfası;
•
Okuma engelli kişiler için menüler,
•
Farklı yazı tipi ayarları,
•
Hedef kitleye yönelik linkler, uygulamalar,
•
Okunması kolay materyalleri arama yeteneği,
•
Katalogda tarama yapabilmek için konuşma sentezleyici,
•
Kütüphane hizmetlerini göstermek için metin yerine videolar,
•
Disleksi ve okuma zorlukları konusunda uzmanlaşmış personelin isimleri ve resimleri içermelidir (IFLA, 2014, s. 21).
Disleksi Olan Çocuklara ve Ebeveynelerine Yönelik Kütüphane Hizmetlerinin Tanıtılması
Disleksi olan çocuklara yönelik kütüphane hizmetlerinin kütüphane içinde olduğu kadar kütüphane dışında da tanıtılması
farkındalığı ve katılımı arttıracaktır.
Kütüphaneler hizmetlerin tanıtılması aşamasında şunlara dikkat etmelidir;
•
Hem basılı hem de dijital platformda okunması kolay ve bilgilendirici uygun broşürler oluşturulabilir,
•
Kütüphane hizmetlerini tanıtıcı öğretim videoları oluşturulabilir,
•
Disleksi konusunda bilgi birikimi olan kütüphane personeli ile tanışabilecekleri, benzer zorlukları yaşayan kullanıcılarla
sohbet edebilecekleri bir ortam yaratılabilir,
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•
Kütüphane turları düzenlenebilir,
•
Eğitim kursları düzenlenebilir,
•
Hem basılı hem de sesli kitapların kullanıldığı okuma kulüpleri oluşturulabilir,
•
Yeni kitaplar, yaklaşan dersler, etkinlikler ve okuma için yeni araçlar hakkında bilgi içeren kullanıcılarla iletişim sağlayan
dijital haber bültenleri oluşturulabilir,
•
Hizmetlerin tanıtılması için yerel gazeteler ve yerel dergiler, popüler dergiler, sosyal medya, web siteleri, radyo ve
televizyonda makaleler ve reklamlardan yararlanabilir,
•
Kütüphane hizmetlerini tanıtıcı etkinlikler düzenlenebilir veya yerel etkinliklere katılınabilir (IFLA, 2014, s. 22-23).
Disleksi olan çocuklar için kütüphaneler, içerisi yazılı metinlerle dolu, onlara zorluk çıkarabilecek yapılar olmamalıdır. Disleksi
olan çocukların hem eğitim yönünden hem de sosyalleşme açısından desteklenmesi için ihtiyaç duyduğu bilgi ve hizmetlerin
sağlanması için kütüphanelerin yapabileceği birçok şey mevcuttur.
5.Dünya’da Disleksi Olan Çocuklara ve Ebeveynlerine Verilen Kütüphane Hizmetlerinden Örnekler
Dünya’da disleksi olan çocukların ve ebeveynlerinin bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için birçok proje oluşturulmuştur. Ayrıca
yapılan farkındalık çalışmaları ve verilen hizmetler sayesinde disleksi olan çocukların ve ebeveynlerinin bilgi ihtiyaçları
karşılanabilmektedir. Çalışmanın bu kısmında, çeşitli ülkelerde disleksi olan çocuklara ve ebeveynlerine verilen hizmetlerden
bazı örneklere değinilecektir.
Amerika Birleşik Devletleri
2016 yılında Yale Disleksi ve Yaratıcılık Merkezi (The Yale Center for Dyslexia & Creativity), Atlanta eyalet kütüphanelerinde bir
pilot program başlatmıştır. Bu programın amacı, halk kütüphanecileri arasında disleksi farkındalığı oluşturmak, bu farkındalığı
geliştirmek ve disleksi olan kullanıcıları uygun bir şekilde desteklemektir Merkez, bu program ile disleksi ile ilgili güvenilir
bilgileri yaymak, kütüphanecileri bu konuda eğitmek ve topluma dağıtabilecekleri materyalleri sağlamayı amaçlamaktadır.
Ayrıca kuruluş, yaşam boyu öğrenmede kütüphaneleri önemsemektedir. Yale Disleksi ve Yaratıcılık Merkezi’nin disleksi ile
mücadele konusunda ciddi çalışmaları mevcuttur. Merkezin web sayfasında disleksi olan çocuklar ve yetişkinler, ebeveynler
ve eğitimciler için çok sayıda bilgilendirici kaynak yer almaktadır. Yine burada farklı mesleklerden disleksi konusunda başarı
öykülerine sahip kişilerin görüşleri de mevcuttur (Yale, 2018).
Amerika Birleşik Devletleri’nden bir başka örnek kütüphane ise San Francisco Halk Kütüphanesi’dir. Halk kütüphanesi, disleksi
olan çocuklar ve ebeveynleri için materyal sağlamakta ve disleksi ile ilgili programlar düzenlemektedir. Öğrenme farklılıkları
kütüphanecisini işe alan ilk halk kütüphanesi olup kütüphane içinde öğrenme farklılıkları bölümü oluşturulmuştur. Bu bölüm
içerisinde disleksi olan çocuklar ve ebeveynleri için materyaller, kütüphane kaynaklarına erişilebilirlik için yardımcı cihaz ve
teknolojide sağlanmaktadır. Ayrıca disleksi ile ilgili etkinliklerin yapıldığı atölyelere de sahiptir. Kütüphanede düzenlenen okuma
programları ile 1. ve 4. sınıftaki öğrencilere okuma konusunda yardım edilmekte, kullanıcılar ile birebir okuma iyileştirme
çalışmaları yapılmaktadır (SFPL, 2018).

Şekil 1. San Francisco Halk Kütüphanesi’nde disleksi kullanıcılara sunulan hizmetler
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Avusturalya
Tea Tree Gully Kütüphanesi (Tea Tree Gully Library), Güney Avusturalya’daki en büyük halk kütüphanesidir. Düzenli etkinliklerin,
çocuk programlarının düzenlendiği ve daha bir çok hizmetin sunulduğu öğrenme ve rahatlama mekanıdır. Kütüphane
içinde disleksi olan çocukların rahatça bilgiye ve bilgi erişim kaynaklarına erişilebilmesi için uygun tabela ve renkli etiketler
bulunmaktadır. Kütüphane ayda bir kere hiçbir ücret talep etmeden kütüphane materyallerini kullacılara (eve kütüphane
hizmeti) dağıtmaktadır (TTGL, 2018).

Şekil 2. Tea Tree Gully Kütüphanesi’ndeki çocuklara özgü disleksi dostu etiketler

Tea Tree Gully Kütüphanesi, 7-12 yaş grubu arasındaki çocuklar için kodlama programları, aileler ve çocuklar için lego ile
oynama programları sunmaktadır.
Birleşik Krallıklar
Suffolk Kütüphaneleri (Suffolk Libraries), disleksi çocuklar için disleksi dostu kitaplar hazırlayan Barrington Stoke yayıncısı
çalışmaktadır. Barrington Stoke yayıncısı, disleksi kullanıcıların rahatça okuyabilmesi için kitaplarını kalın kağıt üzerine renkli
sayfalardan üretmektedir. Ayrıca metinler arası satır boşlukları ve yazı tipi özel olarak tasarlanmaktadır (Barringstoke,
2018).
Kütüphanede disleksi olan çocuklar için e-kitaplar mevcuttur. E-kitaplarda disleksi olan kullanıcıları için özel görsel (arka plan
rengi, font vb.) ayarları oluşturulabilmektedir. Ayrıca kütüphanede kullanılabilecek sesli kitapların yanı sıra çevrimiçi sesli
kitaplara da erişim mevcuttur. Ebeveynler için disleksi konusunda kitaplar bulunmaktadır (Suffolk, 2018).
Suffolk Kütüphaneleri, çocukların yaratıcılıklarının gelişmesi ve okuma bilincinin kazandırılması için düzenli etkinlikler
düzenlemektedir. Bu etkinliklerin arasında legolar, minecraft oyunu, okuma seansları bulunmaktadır.
Surrey Kontluk Konseyi Kütüphaneleri (Surrey County Council Libraries), disleksi olan çocuklar için materyal sağlamanın
yanında ebeveynler için rehberlik sunmaktadır. Okuma becerileri ve okuma zevkini geliştirmek için okuma programları
düzenlemektedir. Dermesinde çok sayıda sesli kitap, e-kitap bulundurmaktadır. Ayrıca disleksi olan çocukların yararlanabileceği
yardımcı teknolojilere de sahiptir (Surrey, 2018).
Surrey Kontoluk Konseyi Kütüphaneleri de Suffolk Kütüphaneleri gibi Barring Stoke yayıncısı ile birlikte çalışmaktadır.
Kullanıcılarına, yaş gruplarına göre dermesindeki kaynaklar için özel listeler sunmaktadır. Kütüphane, disleksi olan kullanıcıların
yararlanabileceği web sayfaları da sunmaktadır.
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Şekil 3. Surrey Kontluk Konseyi Kütüphanelerindeki disleksi dostu yayınlar

Danimarka
Letbib.dk Projesi, Danimarka ve yurtdışındaki halk kütüphanelerinden en iyi uygulama örneklerini bir araya getirmektedir.
Proje, halk kütüphanelerinin okuma güçlüğü çeken disleksi olan kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmesini kolaylaştıracak basit
ve erişilebilir araçlar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Web sitesinde okuma güçlüğü çeken disleksi olan kullanıcılar için okumaya
yardımcı internet kaynakları, videolar ve yardımcı teknolojiler için fikirler sunmaktadır (IFLA, 2014, s. 49).

Şekil 4. Letbib.dk Projesi’nde okuma zorluğu yaşayanlara kütüphane yardımı

Danimarka’da okuma güçlüğü çeken disleksi olan kullanıcılar için hizmet veren bir başka kütüphane de “Nota Kütüphanesi’dir”.
Nota Kütüphanesi, Kültür Bakanlığı bünyesinde bir kurum olup, disleksi olan kullanıcılar için gerekli materyalleri üretir ve
ödünç verir. Kütüphane web sayfasında, disleksi olan bireylerin hayatlarını nasıl etkilediğini açıklayan bireylerin videoları yer
almaktadır. Kütüphanenin amacı, okuma güçlüğü yaşayan kullanıcılar için bilgiye eşit erişim fırsatı sağlamaktır (Nota, 2018).
Nota Kütüphanesi, sunmuş olduğu “Maneno” uygulaması sayesinde çeşitli sesli kitaplara ve e-kitaplara erişim imkânı sağlar.
Maneno uygulaması okumayı kolaylaştırıcı bir takım yardım özelliklerine sahiptir (Maneno, 2018).
Finlandiya
Celia, disleksi olan kullanıcılar dâhil olmak üzere okumada güçlük çeken kullanıcılar için erişilebilir formatlarda materyal
üreten ve kullanıma sunan Finlandiya devlet kütüphanesidir. Kolay okunan materyal üretmesinin yanında disleksi olan
kullanıcılar için ürün ve hizmet geliştirmeye yardımcı olmak için özel eğitim öğretmeni istihdam etmektedir (IFLA, 2014, s.
50). Celia Kütüphanesi’nin sahip olduğu “Celianet” web servisi üzerinden sesli kitaplar ödünç alınabilir. Celianet web servisi
bir bilgisayar, tablet ve cep telefonu üzerinde çalışır (Celia, 2018).
R.E.A.D Programı (Reading Enjoyment and Development), 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde bir köpeğe okuma
fikri ile ilgili kapsamlı okuma yazma programıdır. Kitap okuyan çocukları dinleyen okuma eğitimi yardımcısı köpek Börje,
2011 yılında Finlandiya’da Sello Kütüphanesi’nde işe başlamıştır. Amaç, çocukların kütüphanedeki köpekle birlikte okuyarak
okuma ve iletişim becerilerini güçlü bir yöntemle geliştirmektir. Okurken keyif alma, okumalarını geliştirme fikrine dayanarak
oluşturulan bir uygulamadır (Alameri, 2012).
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Şekil 5. Okuma eğitimi yardımcısı köpek ve çocuklar

Hırvatistan
Koprivnica’daki Fran Galovic Halk Kütüphanesi, 2002 yılında hedef grupları disleksi olan çocuklar, ebeveynler ve öğretmenler
olan “Birlikte okuyoruz: okuma zorlukları ve disleksi nasıl tanınır?” adlı bir program başlatmıştır. Program, disleksi olan
çocukların bu problem ile yüzleşmelerini, okuma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı ve yerel toplumun okuma
sorunları konusunda farkındalıklarını artırmayı amaçlamaktadır. Çocuk bölümünde, okuma, öğrenme ve yazma konusunda
rehber kitaplar, kolay okunabilir kitaplar, resimli kitaplar, sesli kitaplar, e-kitaplar, bilgisayar eğitim programları ve broşürlerden
oluşan kolay kitap okuma köşesi tasarlanmıştır. Halk kütüphanesi, erken okuryazarlığı, okuma ve yazma becerilerinin
geliştirilmesini teşvik etmek için öğretici materyallerin interaktif bir sergisini hazırlamaktadır (IFLA, 2018).
Hollanda
Easy Reading Plaza (ERP), okuma güçlüğü çeken disleksi olan ilkokul öğrencilerine yönelik Hollanda ve Belçika (Flaman)
kütüphanelerinde gençlik bölümlerinde oluşturulan özel bir birimdir. Çekici ve özel olarak seçilmiş materyaller, disleksi olan
kullanıcıları okumaya teşvik etmektedir. ERP, disleksi olan kullanıcıları kütüphaneye teşvik edici özel olarak tasarlanmış mobilya
ve donanıma sahiptir. Kolay okuma danışmanları, ebeveynler, öğretmenler ve kütüphaneciler için etkinlikler düzenlemektedir.
Ayrıca ERP’de disleksi olan kullanıcılar için okumaya yardımcı teknolojiler ve onların kolay okunabileceği materyaller
bulunmaktadır. Web sayfasında çocukların, ebeveynlerin, öğretmenlerin ve kütüphanecilerin yararlanabileceği faydalı bilgiler
mevcuttur (IFLA, 2014, s. 51).
Hollanda’nın önde gelen kütüphane prodüksiyon merkezlerinden biri olan Dedicon Prodüksiyon bir sivil toplum kuruluşu olarak
eğitim ve kütüphanecilik alanında öncülük etmektedir. “Sınırsız okumak herkes için doğal bir süreç değildir”, “Görme engelliler,
disleksi ve motorik engelliler yazı okuyamazlar” düşüncesinden yola çıkarak okuma yöntemleri geliştirerek, Hollanda’da 1,5
milyon kişiye bu yöntemlerle okuma olanağı sağlamaya çalışmaktadır (Bakırcı, 2011, s. 307).”
İsveç
Linköping Stadsbibliotek, halk kütüphanelerinin disleksi olan kullanıcılara nasıl ulaşabileceğine en iyi örneklerden birisidir.
Halk kütüphanesi, toplumdaki çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapar, disleksi olan kullanıcıları eğitir ve diğer personel için kurslar
düzenler (IFLA, 2014, s. 52).
Kolay Okuma Merkezi (The Centre for Easy-to-Read), tüm kullanıcıların kendi ihtiyaçları ve yeteneklerine uygun haberlere,
bilgilere ve literatüre erişim hakkı için çalışmaktadır. Merkezde, disleksi olan kullanıcılar için okuması kolay materyaller
bulunur (IFLA, 2014, s. 53). Kolay Okuma Merkezi, okumada güçlük yaşayan kullanıcılara erişilebilir formatta materyaller
üretir. Ayrıca materyallerin kolay okunabilmesi için uygun yardımcı teknolojiler sunar (MTM, 2018).
Çoğu İsveç halk kütüphanesinde, özel ihtiyaçları olan çocuklar için bir elma sembolü ile işaretlenmiş Elma Rafı (Apple Shelf)
adı verilen bir raf bulunmaktadır. Elma Rafı, öğretmenlerin, ebeveynlerine ve özel ihtiyaçları olan çocukların yararlanabileceği
birçok materyalleri sunar (IFLA, 2018).
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Şekil 6. İsveç halk kütüphanelerinde bulunan elma raf

Japonya
Tokyo’daki Chofu Şehir Kütüphanesi, disleksi ve diğer okuma engelli kullanıcıların bilgiye erişimi için hizmet vermektedir.
Kütüphanede 2010 yılında Japonya Telif Hakkı Yasası’nda yapılan değişiklik sonrası farkındalığı arttırmak için DAISY multimedya
kitaplarından, disleksi ile ilgili broşürlerden ve diğer disleksi dostu yayınlardan oluşan bir bölüm oluşturulmuştur. Bu kütüphane
aracılığıyla kullanıcılar, Japonya Görme Engelliler Kütüphanesi ve Görme Engelliler Bilgi Olanakları Ulusal Derneği tarafından
işletilen DAISY çevrimiçi kütüphane olarak da bilinen «Sapie Kütüphanesi (Sapie Library)»’ni kullanmaktadırlar (IFLA, 2018).
Chofu Şehir Kütüphanesinde görevli kütüphaneci Aya Makino, çocuklara DAISY multimedya kitaplarını üretmek için «Chofu
DAISY» adlı gönüllü bir grup kurmuştur. Chofu DAISY, disleksi konusunda birçok konferans düzenlenmesine öncülük
etmiş, disleksi olan kullanıcılara DAISY multimedya kitapları ve bunların okunabildiği teknolojiyi sağlamak için girişimlerde
bulunmuştur. Okuma problemine sahip olmanın tam olarak ne olduğunu anlamak için, disleksi olan kullanıcılar ve disleksi
konusunda uzmanlar kütüphaneye davet edilerek bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Bu toplantıların duyurulması için
Chofu’daki ilkokullara devam eden öğrencilerin evlerine her seferinde 10.000 el ilanı basılmaktadır (Makino, 2018).

Şekil 7. Chofu Şehir Kütüphanesi’ndeki yardımcı teknoloji ve cihazlar

6.Sonuç ve Öneriler
Disleksi, her yaşta, her ırkta ve tüm gelir düzeyindeki bireylerde görülebilen okuma ve yazma güçlüğüdür. Her kullanıcı gibi
disleksi olan çocuklar ve ebeveynleri de bilgiye ve bilgi kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Bilgi kaynaklarına erişim sağlamak, bunları
etkin olarak kullanmak disleksi olan çocuklar ve ebeveynlerinin temel hakkıdır. Disleksi olan çocukların ve ebeveynlerinin bilgi
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kütüphane hizmetlerinin özel olarak tasarlanması gerekir. Kütüphaneleri yazılı metinlerle
dolu yapılardan öte bir bilgilenme ve yaşam merkezi olarak düşünmeliyiz.
Dünya’da disleksi olan kullanıcılar için tasarlanan hizmetlere baktığımızda hepsi onların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
olduğu görülmektedir. Verilen hizmetlerin ve yapılan kampanyaların disleksi olan kullanıcıların okuma ve yazma güçlüklerinin
üstesinden gelebilmesi için son derece etkili olduğu söylenebilir.
Disleksi ile mücadele eden çocuklara ve ebeveynlerine hizmet verirken veya hizmet tasarlarken kütüphaneler ve kütüphaneciler
şunlara dikkat etmelidir;
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•
Kütüphane personeli, engelliliğin sosyal modelini kullanarak disleksi olan çocukların ve ebeveynlerinin kütüphane
hizmetlerinden yararlanmasını engelleyebilecek engelleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak için proaktif olmalıdır.
•
Disleksi olan çocuklar için okuma odaları veya okuma alanları çekici bir şekilde tasarlanmalıdır.
•
Disleksi olan çocuklar ve ebeveynleri için konuşan kitaplar, diğer dijital kaynakların yanı sıra yardımcı teknolojiler
(okuma kalemleri vb.) kütüphanede bulundurulmalıdır.
•
Sınıflama sistemi disleksi olan çocukların hatırlayabileceği şekilde seçilmeli veya oluşturulmalıdır.
•
Akış çizelgeleri kütüphane prosedürlerini açıklamak için ideal olabilir. Piktogramlar ve grafikler kütüphane içi
oryantasyonda kullanılmalıdır.
•
Kütüphaneler disleksi olan çocuklar için uzatılmış ödünç süreleri uygulayabilir. Eve kütüphane hizmetleri, uzaktan
erişim hizmetleri sağlayabilir.
•
Disleksi olan çocukların hece atlama, harfleri karıştırma, kelimeleri tersten okuma gibi problemlerle başa çıkabilmeleri
için onların ilgisini çekebilecek eğitici oyunlar sağlanmalı ve eğitimlerde kullanılmalıdır.
•
Fotokopi hizmetlerinde parlak kâğıt yerine mat kâğıt kullanılmalıdır.
•
Disleksi olan çocukları ve ebeveynlerini kütüphaneye davet edebilmek için onlarla ilgili poster, afiş vb. malzemeler
gerekli yerlere asılabilir.
•
Disleksi olan çocuklardan ve ebeveynlerinden kütüphane hizmetleri konusunda geri bildirim alınmalıdır. Bu geri
bildirimler sonucu gerekliyse hizmetlerde iyileştirme yapılabilir.
•
Kütüphanelerde disleksi olan çocukların ve ebeveynlerinin bilgi ihtiyaçlarını giderebilecek yeterlilikte ve nitelikte
pedagojik eğim almış personel istihdam edilmelidir.
•
Disleksi olan çocukların tüm toplum tarafından kabul görmesi için devlet kurumları, sivil toplum kurumları gibi
örgütler ile ortak hareket edilmelidir.
Disleksi ile mücadele konusunda çocuklarının en büyük yardımcıları olan ebeveynler ise şunlara dikkat etmelidir;
•
Çocuğunuzun öğrenme farklılığını kabul ediniz.
•
Çocuğunuzun fiziksel ve zihinsel sağlığını yaş durumuna göre takip ediniz.
•
Çocuklarınızı rekabetçi durumlara sokmayınız. Böyle durumlarda çocuğunuzun keyif alma ve beceri gelişimine
odaklanınız.
•
Disleksi ve bu güçlükle mücadele etme konusunda kendinizi bilgilendiriniz.
•
Çocuğunuza alternatif öğrenme fırsatları sunabilirsiniz. Müze gezisi, sergiler vb.
•
Okumak istedikleri kitapları seçmesine izin veriniz. Kolay okunabilir materyalleri sağlayınız.
•
Çocuğunuzun okuma modeli olunuz.
•
Çocuğunuzla birlikte sesli okumalar yapabilirsiniz.
•
Disleksi konusunda, disleksi dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve kütüphaneler de dâhil olmak üzere eğitim kurumlar
ile işbirliği yapabilir, onlardan destek alabilirsiniz.
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Pazarlama, Tanıtım ve Hizmetler
Çocuk kütüphanesinin, kütüphaneyi ve kaynaklarını hedef kitleye en uygun şekilde tanıtması ve pazarlaması için bir plan
geliştirmesi önemlidir. Hizmet ilkelerinin bu bağlamda önerileri şunlardır (IFLA, 2018, S. 16):
•
Basılı, elektronik ve iletişim ortamının olumlu kullanımı,
•
Çocuklara, genç yetişkinlere ve ailelere bağlanmak için sosyal medya kullanımı,
•
Gösteri ve sergiler,
•
İçeride ve dışarıda yön bulmada etkili tabelalar,
•
Süreli yayın ve kaynak listeleri ve broşürlerin hazırlanması,
•
Okuma ve okuryazarlık kampanyaları ve yazar ziyaretleri,
•
Fiziksel ve duyusal engelli çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için kampanyalar tasarlamak,
•
Kitap fuarları,
•
Her yıl kütüphane haftası kutlamaları ve diğer toplu tanıtım etkinlikleri,
•
Halk konuşma etkinlikleri ve topluluk grupları ile irtibat.
Tüm bu etkinliklerin içeriği veya kapsamı bölgeden bölgeye, kütüphaneden kütüphaneye farklılıklar göstermekle birlikte her
kütüphanenin kendi kullanıcı kitlesini ve hizmet verdiği bölgeyi tanıyarak hizmet ve pazarlama planları yapması uygundur.
5.Üç Büyükşehirden Üç Bağımsız Çocuk Kütüphanesine İlişkin Bulgular
Çalışma kapsamında ele alınan Ankara, Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi; İstanbul, Üsküdar Selimiye Çocuk Kütüphanesi; İzmir,
Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi kütüphane sorumlularına gönderilen ankette söz konusu
kütüphaneler ile ilgili personel, kullanıcı, bütçe, bina, koleksiyon ve hizmet bilgilerine yönelik veriler toplanmıştır. Bu doğrultuda
elde edilen veriler şu şekildedir:
İnsan Kaynakları (Personel)
İlgili üç kütüphanenin, kütüphanede çalışan personelin sayısı, eğitim durumu ve statülerine ilişkin elde edilen veriler aşağıdaki
tabloda (Tablo 1) yer almaktadır:
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Öz
Uzun ve dinamikleri sürekli değişen karmaşık zaman yolculuğunda insanlığa yol arkadaşlığı yapan kütüphaneler, bilgi taşıyıcı
materyalin derlenmesi ve paylaşılmasına yönelik hizmetler sunan örgütlerdir. İçinde bulunduğu toplumun bilgi gereksinimini
karşılama temel sorumluluğu olan kütüphaneler, bu yönüyle toplumun geleceğini de şekillendirebilecek tarihi bir rol de
üstlenirler. Geçmiş, bugün ve gelecek arasında ilişki ve bu süreçte elde edilen başarılı sürekliliğin sağladığı kazanımın bilgi
odaklı yapısı, kütüphanelerin toplumsal rolünü daha değerli hale getirmektedir. Geride kalan yüzyıl ile birlikte bilginin anlam
ve öneminde yaşanan derin değişi, ham maddesi ve sermayesi bilgi olan kütüphanelerin toplumsal sorumluluk ve rollerini
de değiştirmiştir/değiştirmektedir. Yaşanan değişimin temel felsefesi “bilgi bireyin hayatında yaşama başladığı andan, son
nefesini verdiği ana kadar bir gereksinimdir ve bilinçlilik durumu ile muamele görmelidir” şeklinde özetlenebilir. Bununla
birlikte, kütüphanelerde anlam ve öneminden hiç değer yitirmeyen bazı temel hizmet gereklilikleri vardır. Bu gereklilikler aynı
zamanda kütüphane türlerini oluşturan ve sınırlarını belirleyen unsurlardır.
Okuma alışkanlığı, bilgi okuryazarlığı, yaşam boyu öğrenme ve öğrenmeyi öğrenme gibi bilgi toplumunun kültür haritasını
şekillendiren, bireyin ve toplumun öğrenme pratiği açısından referans alınan günümüzün popüler kavramları, kütüphaneleri
yalnız örgün değil, aynı zamanda yaygın eğitimin de vazgeçilmez paydaşları haline getirmiştir. Söz konusu rol değişiminin
önem ve gerekliliğini daha çok ön plana çıkardığı kütüphanelerden biri de çocuk kütüphaneleridir. Zira konuya farklı açılardan
yaklaşan ulusal ve uluslararası pek çok bilimsel araştırma, çocuk kütüphanelerinin hem söz konusu becerilerin hem de düzenli
kütüphane kullanıcısı olma alışkanlığının kazanılmasında en belirleyici rolü üstlenen kütüphane olduğunu göstermiştir. Çocuk
dünyasının ilk önemli şekillendiricileri olan ve çocuğun kişiliğinin oluşumuna doğrudan etki eden aile, okul ve öğretmenler ile
bu unsurların çocuğa ilişkin duyarlılıkları dikkate alındığında, çocuk kütüphanelerinin önemi çok daha kolay içselleştirilebilirken,
hedef kitlesinin sınırları da genişlemektedir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde, genelde kütüphane, özelde çocuk kütüphaneleri
dünyasının tüm paydaşlarının, kütüphanenin üstlendiği sorumluluklara uygun davranış, hizmet ve beklenti içinde olmaları,
çocuk kütüphanelerinin bilgi merkezleri dünyasındaki yeri ve önemine ilişkin farkındalığı arttıracaktır.
518

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri

Çalışmada; dünyada çocuk kütüphanelerinin eylemleri ve hizmet yeterlilikleri açısında referans olarak kabul edilen kaynaklardan
biri olan IFLA Çocuk Kütüphanesi Hizmet İlkeleri’nin ülkemizde ne kadar dikkate alındığı ne ölçüde hayata geçirilebildiği, seçilen
örnekler üzerinden ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın hipotezi; “Son dönemde fedakârca ortaya konan çabalara
karşın, ülkemizdeki çocuk kütüphanelerinin hizmet yeterlilikleri henüz uluslararası ilke ve standartlar düzeyine ulaşamamıştır”
şeklinde kurgulanmıştır.
Ülkemizin üç büyük şehrinden, bağlı olduğu halk kütüphanesinden ayrı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde
müstakil bir binada hizmet verme ayrıcalığı olan üç çocuk kütüphanesi (Ankara, Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi; İstanbul,
Üsküdar Selimiye Çocuk Kütüphanesi; İzmir, Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi) araştırmanın evreni
olarak belirlenmiştir. Söz konusu kütüphanelerin seçilmesinde, bağımsız binaya sahip olmalarının yanı sıra ülkemizin nüfus
yoğunluğu açısından ilk üç sırasında yer alan şehirlere araştırmada yer verebilme kaygısı da belirleyici olmuştur. Çalışmada,
kavramsal ele alışın kurgulanmasında yarı yapılandırılmış betimleme yönteminden yararlanılacaktır. Bununla birlikte,
kütüphane hizmetlerinin yürütülmesi sorumluluğu olan yöneticiler, çalışanları, kütüphane hizmetlerinden yararlanan çocuklar,
ebeveynleri ve diğer kütüphane kullanıcıları ile görüşmeler yapılacaktır. Elde edilen veriler IFLA Çocuk Kütüphanesi Hizmet
İlkeleri ile kıyaslanacak ve ardından bir durum değerlendirmesi yapılacaktır. Değerlendirme sonuçlarının ilgili kütüphanelerle
paylaşılması ve sunulacak önerilerin kütüphaneler için uygulanabilir çıktılara dönüştürülmesi, çalışmanın amaçlarından biridir.
Türkiye geneli için fikir veren bir rol model olacağı düşünülen araştırma sonuçlarının ülkemizin bilgi merkezleri, daha çok da
çocuk kütüphaneleri dünyasının gelişimine katkı sağlaması çalışmanın nihai hedefidir.
Abstract
Accompanying mankind in their long time travel whose dynamics are in a state of flux, libraries are institutions that serve
for the compilation and sharing of the material that carries information. Burdened with the responsibility of meeting the
informational needs of the society in which they serve, libraries thus assume a historic role that can shape the future of the
society. Its information-driven structure that establishes the link between the past, the present and the future and hence
enables unbroken continuity makes the social role of libraries even more prominent. The profound changes taking place in
the significance of information in the past hundred years have shifted the social responsibilities and roles of libraries whose
raw material and capital are information. The basic motto underlying the current shift can be summarized as “Information
is a need from the moment the individual is born to the moment they breathe their last and should be treated with a state
of awareness.” In addition, there are certain essential service requirements in libraries that never lose their significance
and value. These requirements are also the elements that make up types of libraries and set their boundaries.
Such popular concepts as the reading habit, information literacy, lifelong learning and learning to learn, which shape up the
cultural map of the information society and which are acknowledged in terms of the learning practices of the individual and
the society, have made libraries essential stakeholders not only in formal education but in informal education as well. One
of the libraries that highlights the importance and necessity of the role shift at hand even more clearly is the children’s
library. A number of national and international research studies have approached the topic from multiple perspectives and
have come to the conclusion that children’s libraries play the most decisive role in the acquisition of both the necessary
skills and the habit of using libraries regularly. Children’s libraries can be better appreciated once one takes into account
the family, school and teachers, that is, the initial shapers of children’s world having a direct impact on the formation
of the child’s personality and the sensitivity of these stakeholders regarding the child. This leads the target audience to
grow in size. In this respect, all the stakeholders in libraries in general and children’s libraries in particular should act in
accordance with the behavior, service concept and expectations required by the responsibilities of the library and have a
raised awareness of the status and importance of children’s libraries in the world of information centers.
This study aims to find out in selected cases the extent to which the IFLA Guidelines for Children’s Library Services,
acknowledged to be a reference concerning the activities and service qualifications of children’s libraries in the world, have
been taken into consideration and implemented in our country. The hypothesis of the study is constructed as “Despite
the genuine effort in recent years, the qualifications of children’s libraries in our country have not yet risen to the level of
international criteria and standards.”
The sample in the study was chosen to be three children’s libraries from three metropolitan areas that enjoy the privilege
of serving in a detached building separate from the parent public library under the Directorate of Libraries and Publications
(Ali Dayı Children’s Library, Ankara; Üsküdar Selimiye Children’s Library, İstanbul; Bornova Mehmet Akif Ersoy Children’s
and Youth’s Library, İzmir). Another decisive factor in the choice of the sample, besides an independent building each library
had, was the concern over including in the study the three cities with highest population densities in our country. The study
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will use the method of semi-structured description in addressing the conceptual framework. In addition, interviews will be
conducted with officials and employees who are in charge of the library services as well as the children using the libraries
and their parents and other users of the libraries. The data thus obtained will be compared and contrasted with IFLA
Guidelines for Children’s Library Services, and finally a discussion will be presented. Another aim of the study is to share
the findings with the relevant library and turn the recommendations into output feasible for other libraries. The findings of
the study are believed to set an example and role model for entire Turkey, and as.
Anahtar Sözcükler: Çocuk kütüphanesi hizmetleri; IFLA Çocuk Kütüphanesi Hizmet İlkeleri; Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi;
Selimiye Çocuk Kütüphanesi; Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesi
Keywords: Children’s Library Services; IFLA Guidelines for Children’s Library Services; Ali Dayı Children’s Library; Üsküdar
Selimiye Children’s Library; Bornova Mehmet Akif Ersoy Children’s and Youth’s Library
1.Giriş
Uzun ve dinamikleri sürekli değişen karmaşık zaman yolculuğunda insanlığa yol arkadaşlığı yapan kütüphaneler, bilgi taşıyıcı
materyalin derlenmesi ve paylaşılmasına yönelik hizmetler sunan örgütlerdir. İçinde bulunduğu toplumun bilgi gereksinimini
karşılama temel sorumluluğu olan kütüphaneler, bu yönüyle toplumun geleceğini de şekillendirebilecek tarihi bir rol de
üstlenirler. Geçmiş, bugün ve gelecek arasında ilişki ve bu süreçte elde edilen başarılı sürekliliğin sağladığı kazanımın bilgi
odaklı yapısı, kütüphanelerin toplumsal rolünü daha değerli hale getirmektedir. Geride kalan yüzyıl ile birlikte bilginin anlam
ve öneminde yaşanan derin değişim, ham maddesi ve sermayesi bilgi olan kütüphanelerin toplumsal sorumluluk ve rollerini
de değiştirmiştir/değiştirmektedir. Yaşanan değişimin temel felsefesi “bilgi bireyin hayatında yaşama başladığı andan, son
nefesini verdiği ana kadar bir gereksinimdir ve bilinçlilik durumu ile muamele görmelidir” şeklinde özetlenebilir. Bununla
birlikte, kütüphanelerde anlam ve öneminden hiç değer yitirmeyen bazı temel hizmet gereklilikleri vardır. Bu gereklilikler aynı
zamanda kütüphane türlerini oluşturan ve sınırlarını belirleyen unsurlardır.
Okuma alışkanlığı, bilgi okuryazarlığı, yaşam boyu öğrenme ve öğrenmeyi öğrenme gibi bilgi toplumunun kültür haritasını
şekillendiren, bireyin ve toplumun öğrenme pratiği açısından referans alınan günümüzün popüler kavramları, kütüphaneleri
yalnız örgün değil, aynı zamanda yaygın eğitimin de vazgeçilmez paydaşları haline getirmiştir. Söz konusu rol değişiminin
önem ve gerekliliğini daha çok ön plana çıkardığı kütüphanelerden biri de çocuk kütüphaneleridir. Zira konuya farklı açılardan
yaklaşan ulusal ve uluslararası pek çok bilimsel araştırma, çocuk kütüphanelerinin hem söz konusu becerilerin hem de düzenli
kütüphane kullanıcısı olma alışkanlığının kazanılmasında en belirleyici rolü üstlenen kütüphane olduğunu göstermiştir. Çocuk
dünyasının ilk önemli şekillendiricileri olan ve çocuğun kişiliğinin oluşumuna doğrudan etki eden aile, okul ve öğretmenler ile
bu unsurların çocuğa ilişkin duyarlılıkları dikkate alındığında, çocuk kütüphanelerinin önemi çok daha kolay içselleştirilebilirken,
hedef kitlesinin sınırları da genişlemektedir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde, genelde kütüphane, özelde çocuk kütüphaneleri
dünyasının tüm paydaşlarının, kütüphanenin üstlendiği sorumluluklara uygun davranış, hizmet ve beklenti içinde olmaları,
çocuk kütüphanelerinin bilgi merkezleri dünyasındaki yeri ve önemine ilişkin farkındalığı arttıracaktır.
Çalışmada, ülkemizde, bağlı olduğu halk kütüphanesinden ayrı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde
müstakil bir binada hizmet verme ayrıcalığı olan üç çocuk kütüphanesi IFLA Çocuk Kütüphanesi Hizmet İlkeleri temel
alınarak incelenmiştir. Söz konusu ilkelerin dikkate alınıp alınmadığı, uygulanabilirliklerinin mümkün olup olmadığı ortaya
çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın hipotezi; “Son dönemde fedakârca ortaya konan çabalara karşın, ülkemizdeki çocuk
kütüphanelerinin hizmet yeterlilikleri henüz uluslararası ilke ve standartlar düzeyine ulaşamamıştır” şeklinde kurgulanmıştır.
Çalışma çerçevesinde elde edilen bilgiler ve yapılan görüşmeler çalışmanın hipotezini doğrular niteliktedir.
Çalışmanın evrenini oluşturmak üzere ülkemizin üç büyük şehrinden seçilen çocuk kütüphaneleri (Ankara, Ali Dayı Çocuk
Kütüphanesi; İstanbul, Üsküdar Selimiye Çocuk Kütüphanesi; İzmir, Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi)
tamamen kendilerine ait binaya sahip olması nedeniyle araştırma kapsamına alınmıştır. Çalışmada, kavramsal ele alışın
kurgulanmasında yarı yapılandırılmış betimleme yönteminden yararlanılmıştır. Bununla birlikte, kütüphanelere, kütüphanede
yer alan beş unsura ilişkin bilgi edinebilmek adına hazırlanan anket soruları gönderilmiştir. Kütüphane hizmetlerinin yürütülmesi
sorumluluğu olan yöneticiler, çalışanları, kütüphane hizmetlerinden yararlanan çocuklar, ebeveynleri ve diğer kütüphane
kullanıcıları ile görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler IFLA Çocuk Kütüphanesi Hizmet İlkeleri ile kıyaslanmış ve ardından
bir durum değerlendirmesi yapılmıştır. Değerlendirme sonuçlarının ilgili kütüphanelerle paylaşılması ve sunulacak önerilerin
kütüphaneler için uygulanabilir çıktılara dönüştürülmesi, çalışmanın amaçlarından biridir. Türkiye geneli için fikir veren bir
rol model olacağı düşünülen araştırma sonuçlarının ülkemizin bilgi merkezleri, daha çok da çocuk kütüphaneleri dünyasının
gelişimine katkı sağlaması çalışmanın nihai hedefidir.
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2.Bilgi Merkezlerinin Çeşitlenmesi
Bilgi, insanoğlunun var oluşundan itibaren hayatını düzene koymak ve kolaylaştırmak için kullanageldiği bir unsur olmuştur.
Toplumun geçirdiği her evrede, bilgi, gerek hayatta kalma, gerek iletişim kurma, gerekse üretme amacıyla toplumla iç içe
yaşamıştır. İlk topluluklardan günümüz topluluklarına aktarılan yazılı bilgilerin eksik kalması ilk çağlar hakkında bilgi edinmemizi
zorlaştırmaktadır. Yazı ile birlikte üretilen bilgi; elde edilebilir, korunabilir ve eriştirilebilir bir duruma gelmiştir.
Kayıtlı bilginin elde edilmesi, korunması ve erişiminde bilgi merkezlerinin önemi ön plana çıkmaktadır. İnsanlığın ürettiği bilgilerin
toplumla paylaşılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına aracılık eden bilgi merkezleri, aynı zamanda, okuma alışkanlığı, bilgi
okuryazarlığı, yaşam boyu öğrenme ve öğrenmeyi öğrenme gibi kavramların toplum tarafından benimsenmesini ve hayata
geçirilmesini sağlayan kurumlardır. Bilgi merkezi türleri içerisinde kütüphaneler, kütüphaneler özelinde de «halk kütüphaneleri»
sahip oldukları amaç, işlev, görev ve hizmet verdikleri hedef kitle gereğince toplumda okuma alışkanlığı kazandırılmasında
sorumluluğun çoğunu üstlenmiş kurumlardır.
Halk kütüphaneleri, hem sahip oldukları bilgi kaynakları hem de verdikleri hizmetler ile önce yerelde sonra da tüm ülke
genelinde toplumu derinden ve kalıcı şekilde etkileyen kütüphanelerdir. Kendilerine belirledikleri hedefler ile ilişkili olarak
halk kütüphaneleri, “kültür, eğitim, bilgi ve boş zamanları değerlendirme” ile ilgili bazı misyonlarını gerçekleştirebilmek adına
kullanıcılarına bilgi kaynakları sağlamanın yanında verdiği hizmetler ve sağladığı mekânsal imkânlar ile de toplumda aktif
olmalıdır (Doğanay, 2001, s. 43).
Bir toplumun kalkınmasında “okuma ve kütüphane kullanma” alışkanlıkları oldukça büyük bir paya sahiptir; okuma ve
kütüphane kullanım oranının yüksek olduğu toplumlarda yaşayan bireylerin kişilikleri daha kuvvetlidir dolayısıyla da böyle bir
toplum karşı karşıya kaldığı her türden sorunu rahatlıkla çözüme kavuşturabilir (Yılmaz, 2000, s. 452). Bir bilgi merkezi türü
olarak kütüphanelerin bu toplumsal işlevi gereği kullanıcılarına sunduğu bilgi kaynaklarının ve hizmetlerinin çeşitlenmesini
ve türlerinin değişmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Bilgi merkezleri, gerçekleştirmekle yükümlü oldukları görevler ve amaçlar
doğrultusunda farklılaşmaktadır.
Ülkemizde halk kütüphanelerine bağlı, hatta halk kütüphanesi içeresinde bir birim olarak hizmet veren çocuk kütüphaneleri,
halk kütüphanelerinin yerine getirmekle yükümlü oldukları görevlere destek olan temel bilgi merkezleridir. Çocuk dünyasının
ilk önemli şekillendiricileri olan ve çocuğun kişiliğinin oluşumuna doğrudan etki eden aile, okul ve öğretmenler ile bu unsurların
çocuğa ilişkin duyarlılıkları dikkate alındığında, çocuk kütüphanelerinin önemi çok daha kolay içselleştirilebilirken, hedef
kitlesinin sınırları da genişlemektedir. Hiçbir ayrım yapmadan hizmet verdiği toplumda yaşayan her bireye her türlü bilgi ve
boş zaman değerlendirmeye yönelik hizmetleri vermek halk kütüphanelerinin olmazsa olmazı olan çocuk kütüphanelerinin de
önemli görevlerindendir.
3.Bilgi Merkezleri Olarak Çocuk Kütüphaneleri
Çocuk kütüphanelerinin hizmet verdiği hedef kitle, üzerinde özenle durulması gereken bir kitleyi ifade etmektedir. Hitap ettiği
hedef kitlenin, hayatlarının her döneminde «aktif ve etkin» bir kütüphane kullanıcısı olmalarını sağlamak çocuk kütüphanelerinin
en temel amaçlarındandır. Bazı alışkanlıkların kişilere daha küçük yaşlardayken kazandırıldığı düşünüldüğünde bir bireyin
kütüphane kullanma alışkanlığı ve becerisini elde edebilmesinde çocuk kütüphanelerinin önemi oldukça büyüktür.
Çocuk kütüphaneleri, temel hedef kitlesi olan çocukların bilgi açlıklarını bünyelerinde bulundurdukları bilgi kaynakları ile
gidermenin yanında onlar için yaratıcı, bilişsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyici materyaller, etkinlikler ve hizmetler sunan
kütüphane türleridir. IFLA (2011, s. 547), “yaş, ırk, cinsiyet, din, ulusal ve kültürel geçmiş, dil, toplumsal durum ya da
kişisel beceri ve yeteneklere bakılmaksızın, çocukların bütün gizil güçlerinin (potansiyellerinin) gelişimi için bilgi, materyal ve
programlara eşit koşullar altında, ücretsiz ve açık erişim hakkının” olduğunu belirtmektedir. Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği’nde
(2012) “çocuk kütüphaneleri; il veya ilçe halk kütüphanesine bağlı olarak on dört yaşına kadar olan çocuklara ayrı bir
binada hizmet veren” kütüphanelerdir şeklinde tanımlanmakla birlikte çocuk kütüphanelerinin işlevleri ise “çocuk ve gençlerin
zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekleyerek bu yönde fırsatlar sağlar” şeklinde belirtilmiştir.
IFLA çocuk kütüphanesi hizmet ilkelerinde çocuk kütüphanelerinin amaçları şu şekilde belirlenmiştir (IFLA, 2018, s. 5);
•
Her çocuğun hakkı olan bilgi, okuryazarlık, kültürel gelişim, yaşam boyu öğrenme ve boş zamanlar için yaratıcı
programlara erişimini kolaylaştırmak,
•
Çocukların çok çeşitli uygun kaynaklara ve medyaya erişimini sağlamak,
•
Çocukların dijital medya bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak,
•
Okuma ve okuryazarlığa yönelik kültürel ve eğlence programları sunmak,
•
Çocuklar, ebeveynler ve bakıcılar için çeşitli etkinlikler sağlamak,
•
Çocuklar için engelleri ele almak ve çocukların özgürlüğünü ve güvenliğini savunmak,
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•
Çocukları kendine güvenen ve yeterli bireyler olmaya teşvik etmek,
•
Ailelerin toplum içine girişini kolaylaştırmak,
•
Barışçıl bir dünya için çabalamak” şeklinde belirtilmiştir.
Yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek adına çocuk kütüphanelerinin hedef kitlesi içerisinde yer alan “çocuklar,
ebeveynler, bakıcılar ve çocuklar, kitap ve medya alanlarında çalışan diğer yetişkinler” (IFLA, 2011, s. 547) göz önünde
bulundurularak hep birlikte hareket edilmesi çocuk kütüphanelerin daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet vermeleri için
önemli bir etkendir. Bu amaçların gerçekleştirilmesiyle birlikte çocuklarda kütüphaneye ilişkin bir bilinç oluşarak kütüphanenin
verdiği hizmetler doğrultusunda sadece kitaplardan oluşan bir unsur olmadığı anlaşılacak ve kütüphane kullanım alışkanlığı
elde edilecektir.
“IFLA/UNESCO Halk Kütüphanesi Hizmetleri: Gelişim için İlkeler”/“The Public Library Service: the IFLA/UNESCO Guidelines for
Development” (2001, s. 26) başlıklı yayında çocuklar için hizmetler (services to children) başlığı altında “halk kütüphaneleri
çeşitli materyaller ve etkinlikler ile çocuklara okumanın zevkini, bilgiyi ve hayal gücü ürünlerini keşfetmenin heyecanını
yaşamaları için fırsat sağlar. Çocuklara ve ebeveynlere bir kütüphanenin en iyi şekilde nasıl kullanılacağı; basılı ve elektronik
kaynakların kullanımında becerilerini nasıl geliştirecekleri öğretilmelidir.” ifadeleri yer almaktadır. Bu ifadelerden yola çıkarak
bir çocuk kütüphanesinden beklenenin çocuğun okuma düzeyini sağladığı materyaller ve verdiği hizmetlerle artırması, hayal
gücünü destekleyecek oyunlar ve ortamlar yaratarak geleneksel kütüphane algısının yıkılmasını sağlamak olduğu söylenebilir.
Bu doğrultuda çocuk kütüphanelerinin hizmetlerini geliştirirken çocuğun her türlü gelişimine katkı sağlayacak etkinlik
ve materyalleri göz önünde bulundurarak hareket etmeleri, buna yönelik oyunlar geliştirmeleri ve işbirlikleri yapmaları,
ebeveynleri ve bakıcıları da kütüphane hizmetleri içerisine çekebilecekleri düzenlemelerde bulunmaları kütüphane-kitap-çocuk
kavramlarını bir araya getirecektir. Dolayısıyla da erken yaşta kitap ve kütüphane ile bir araya gelen bireylerin yaşam boyu
öğrenme ve okuryazarlık becerileri de sağlam bir temelle desteklenecektir.
Genel olarak çocuk kütüphanelerinin amaç, görev ve işlevlerine baktığımız zaman; bu kütüphanelerin, kişilerin ömür boyu
iyi bir kütüphane kullanıcısı olmalarında etkin rol oynadığı; kişilerin yaratıcı fikirler ortaya koymalarına ve hayal güçlerinin
sınırlarını zorlamalarına yardımcı olduğu; kişilere bilgi-medya okuryazarlığı becerilerini kazandırdığı; kişilere her türlü vakit
geçirmelerini sağlayacak ortam ve imkânları sunduğu ve çocuğun kitapla bağ kurmasını sağlayarak dilsel, bilişsel ve kişisel
gelişimini desteklediği açıktır.
Çocuk kütüphaneleri, ülkemizde yaygın olarak halk kütüphanelerinin bir kolu olarak hizmet veren kütüphane türleridir. Söz
konusu kütüphanelerin herhangi bir halk kütüphanesine bağlı olmaksızın tam anlamıyla bağımsız bir şekilde hizmet verdiği
yapılar da mevcuttur. Ancak daha önce sözü geçen ilkeler ve standartlar kapsamında bağımsız bir yapıda hizmet veren
çocuk kütüphanelerinin yaygın olmadığı da bir gerçektir. Bu anlamda standartlaşmayı yakalayabilmek ve toplumun gelişimini
kütüphanelerle desteklemek adına çocuk kütüphanelerinin bağımsız ve uzmanlaşmış bir şekilde hizmet verebilmeleri önemlidir.
4.IFLA Çocuk Kütüphanesi Hizmet İlkeleri
IFLA, 2003 yılında yayınladığı “Çocuk Kütüphaneleri Hizmet İlkeleri rehberini gözden geçirip daha kapsamlı halde 2018
Haziran ayında yeniden yayınlama gereksinimi duymuştur. Böyle bir gereksinim, dünya genelinde halk kütüphanelerinin
değişim ve gelişim göstermesinden doğmuştur (IFLA, 2018, s. 4). Her çocuğun hakkı olan bilgi ve okuryazarlık becerilerini
(IFLA, 2018, s. 4) kazanabilmesi için uluslararası alanda söz sahibi bir kuruluş olarak IFLA’nın değişen çağda, halk ve çocuk
kütüphanelerinin de devingen bir yapı içerisinde yer aldığını hatırlatarak bazı ilkeler hazırlaması ve bunları güncel tutması
önemlidir. Söz konusu ilkeler, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde 0-18 yaş aralığındaki her birey çocuktur
(1989, s. 4) ifadesinden yola çıkarak 0-18 yaş aralığındaki her bireyi çocuk kütüphaneleri kapsamında ele almıştır (IFLA,
2018, s. 4).
İlkeler, kütüphanenin sahip olduğu “personel, kullanıcı, bütçe, bina, koleksiyon ve hizmetler” unsurları çerçevesinde
oluşturulmuştur.
İnsan Kaynakları (Personel)
Personel unsuru ilkeler kapsamında personelin bilgi ve yeterliliği, etik değerleri ve bütçeleme ile ilgili becerileri gibi birçok
konuda ele alınmıştır. Çocuk kütüphanecisi her konuda bilgi ve birikime sahip olan özel uzmanlık alanı gerektiren bir meslek
grubudur. Sahip olduğu bilgi birikiminin yanında dışa dönük olup bazı ortaklıklar ve işbirlikleri yapmaktan da geri kalmamalıdır.
Çocuk kütüphanecisinin hizmetlerini etkin bir şekilde sunabilmesi için bir kısmı aşağıda listelenen etkinlikleri yapmaya olanak
sağlaması gerekir (IFLA, 2018, S. 9);
•
Kütüphane ziyaretleri,
•
Kütüphane tanıtımları,
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•
•
•
•
•
•
•

Bilgi okuryazarlığı sınıfları,
Okuma etkinlikleri,
Ödünç verme hizmeti,
Kültürel programlar,
Ödev kulüpleri,
Yazar ziyaretleri,
Uygulamacılarla buluşma alanları

Bilgi ve yeterlilik:
Bir çocuk kütüphanecisi mesleki yeterliliği sağlaması, çocuk gelişimi ve hizmetleri konusunda uzman olmasının yanında
kişilerarası beceriler, sosyal farkındalık, birlikte çalışabilirlik ve kurumun gerektirdiği her türlü yeterliliğe sahip olmalıdır
(IFLA, 2018, s. 6). Ayrıca kütüphaneci, çocukların önündeki sosyoekonomik, kültürel, dil, cinsiyet ve yetenek konularındaki
her türlü engelin kalkması için çaba göstermeli ve bu konuda uygulamalarda bulunmalıdır.
Buna göre IFLA Çocuk ve Genç Yetişkinler Bölümüne göre etkili ve yeterli çocuk kütüphanecisinin sahip olması gereken
özellikler şu şekilde belirtilmiştir (IFLA, 2018, s. 6):
•
İletişim, dil ve okuryazarlık dâhil olmak üzere çocuk gelişimi ve psikolojisi kuramlarını ve bunların kütüphane hizmetleri
için gerektirdiklerini anlar.
•
Yerel toplumda tüm çocukların ve ailelerinin ihtiyaçlarını tespit etmek için belirlenmiş teknikleri kullanır.
•
Yerel toplumdaki tüm çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli eğlenceli ve ilgi çekici programları tasarlar, bunları
etkili bir şekilde sunar ve değerlendirir.
•
Edebiyat, oyunlar, müzik ve filmler, çocukların dijital içeriği ve medyayı kullanımı, katkıda bulunan diğer çeşitli
materyaller ve konu ile ilgili çocuk koleksiyonu üzerinde bilgi ve yönetim becerilerini gösterir.
•
Gelişen teknolojiler, dijital dünya ve sosyal medyadaki eğilimlerden ve onların çocuk kütüphanesi hizmetlerine olan
etkilerinden haberdar olmak.
•
Kütüphane kaynaklarına, programlara ve etkinliklere katılımı sağlamak için çocuklara ve ailelerine davet edici ve
destekleyici bir ortam yaratır.
•
Topluluk katılımını ve ortaklık kurmayı kolaylaştırır.
•
Ortak hedeflere ulaşmak için toplumda çocuklara ve ailelerine yönelik hizmet veren diğer kuruluşlarla ortaklaşa
iletişim kurar ve işbirliği yapar.
•
Çocuklarla ve aileleriyle etkili iletişim kurar.
•
Çocuk kütüphanesi hizmeti için hedefler belirler, planlar ve öncelikler geliştirir.
•
Çocuk kütüphanesinin hedeflerini ve önceliklerini sunmak için iş arkadaşlarıyla yaratıcı ve etkili bir şekilde çalışır.
•
Çocuk kütüphanesinin hizmet hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için mevcut bütçe kaynaklarını planlar, yönetir,
kontrol eder ve değerlendirir.
•
Sürekli olarak kendi kendini değerlendirme uygulamaları yapar ve mesleki gelişimini üstlenir.
Çocuk kütüphanecilerinin eğitimi ve gelişimi:
“Çocuklar için kütüphane hizmetlerinin kalitesi ve etkinliği personelin uzmanlığına bağlıdır ki bu da personelin sürekli olarak
bilgilerini geliştirmesini ve becerilerini güncellemesini gerektirir. Bir kütüphaneci sürekli olarak eğitimini güncel tutmalıdır
bunun yanında işverenler de personel geliştirme programları ve sürekli eğitim desteği sağlamaktan sorumludur. Dolayısıyla
da herhangi bir halk kütüphanesi eğitim programının müfredatına mutlaka çocuk kütüphaneciliği konusu da dâhil edilmelidir.”
(IFLA, 2018, s. 7).
Etik standartlar ve değerler:
Her meslek grubunun olduğu gibi çocuk kütüphanecilerinin de çocuklar ve aileleriyle birlikte bir takım hizmetleri yürütürken
etik standartları ve değerleri göz ardı etmeden hareket etmeleri gerekmektedir. hizmet verilen hedef kitledeki her bireyin
eşit hizmet anlayışı ile karşılanması etik değer gerekliliğidir. IFLA, bir çocuk kütüphanecisinin eşit ve ücretsiz şekilde bilgi
hizmetlerini yürütmekten sorumlu olduğunu belirtmiştir (2018, s. 7). Bu doğrultuda da çocuk kütüphanecilerini kapsayan
etik değerler şu şekilde belirlenmiştir (IFLA, 2018, S. 7);
•
Bilgiye erişim,
•
Bireye ve topluma karşı sorumluluklar,
•
Gizlilik, mahremiyet ve şeffaflık,
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•
Açık erişim ve fikri mülkiyet,
•
Tarafsızlık, kişisel dürüstlük ve mesleki beceriler,
•
Meslektaş ve patron/eleman ilişkileri.
Bütçe, bütçeyi yönetmek ve finansal kaynaklar:
Çocuk kütüphanecileri, çocuk kütüphanesinin ihtiyaçlarını nasıl belirleyeceklerini bilmeli ve bir bütçe planı geliştirmelidir. Bunu
gerçekleştirmek için şunları yapmalılar (IFLA, 2018, S. 8):
•
Kuruluşun bütçeleme sürecini anlamak,
•
Faaliyet veya gelir bütçeleri dâhil olmak üzere bütçe döngüsü için zaman çizelgesini öğrenmek.
•
Bütçede yer alan kilit personeli bilmek.
Koleksiyon Geliştirme ve Yönetimi
Çocuk kütüphaneleri, çeşitli formatlarda çocuklar için gelişimsel olarak uygun materyaller sağlamalı ve tüm yaş gruplarının
ihtiyaçlarını karşılamalıdır. İlkelerde, kütüphane koleksiyonu geliştirilirken çocuk ve ailelerinin de sürece dâhil edilmesi gerektiği
ve materyallerin yerel olarak ilgili olmasının önemi vurgulanmıştır (IFLA, 2018, s. 10).
Türleri:
Materyaller çeşitli türlerde sunulmalı; kitap, sesli kitap, çizgi roman, dergi, CD, DVD, video oyunları, Braille materyalleri gibi
fiziksel formatlar (basılı ve elektronik), müzik, film, e-kitap, eğitim ve eğlence yazılımı, veri tabanları dahil olmak üzere yerel
ve küresel materyallerin dijital formatları, her yaşa uygun bilim ve bilim kurgu kitapları, oyunlar ve bulmacalar, «Makerspace»
programları için ekipman, araç ve gereçler, vb. (IFLA, 2018, s. 10).
Politika:
İlkelerde, halk kütüphanelerinin, kütüphane hizmetinin yönetim organı tarafından onaylanan, çocuk servisi için yazılı
bir koleksiyon geliştirme ve yönetim politikasına sahip olması gerektiğini ve politikanın, gelecekteki planlama için temel
oluşturacağını ve özellikle mali kaynakların tahsisinde önceliklerin belirlenmesine yardımcı olacağı ifade edilmiştir (IFLA, 2018,
s. 10-11).
Mekân (Bina)
Çocuk kütüphaneleri, halk kütüphaneleri içerisinde fark edilebilir, diğer bölümlerden ayrı, uygun bir alana sahip olmalıdır. Farklı
yaş gruplarının ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, örneğin, tarama yapan veya okuyan kişiler; mekânı sosyal olarak kullanan
gençler veya aileler; hikâye anlatma, ev ödevi kulüpleri ve yazar sunumları gibi büyük olaylar için farklı türdeki faaliyetler için
alanın yönetilmesi gerekir (IFLA, 2018, s. 13).
Çocuk kütüphanelerinin mekânsal yapısı ile ilgili sahip olmaları gereken belirli bir standart olmamakla birlikte IFLA, Çocuk
Kütüphanesi Hizmet İlkelerinde bir çocuk kütüphanesi tasarlarken olması gerekler şu şekilde ifade edilmiştir (2018, s. 13):
•
Mümkünse zemin katta ve merkezi bir konum,
•
Kullanıcıların yaş aralığına uygun bir tasarım,
•
Özellikle de özel ihtiyaçları olan kullanıcılara uygun bir tasarım,
•
Kitap, gazete, dergi ve basılı olmayan koleksiyon için yeterli alan, depolama, okuma alanları, bilgisayar laboratuvarları,
sergileme alanları ve kütüphane personeli için çalışma alanları,
•
Çeşitli aktivitelere izin veren bir esneklik olmalı. Müzik, oyun, hikâye zamanı, bağımsız öğrenme ve atölye alanları
dâhil olmak üzere çok çeşitli aktiviteler ve dijital okuryazarlık becerilerinin gelişimi için kullanılabilir ve yeniden düzenlenebilir
bir alan,
•
Uygun yön bulma tabelaları,
•
Emzirme ve alt değiştirme dâhil çocuk bakımı için alan,
•
Aile dostu ve tüm cinsiyetler için tuvaletler,
•
Yaş aralığına göre gürültü faktörleri,
•
Uygun ve yeterli doğal ya da yapay ışık,
•
Yıl boyunca iyi çalışma koşullarını sağlamak için uygun oda sıcaklığı (örneğin, klima, ısıtma),
•
Alan ve mobilyalar çocuk güvenliği yönetmeliklerine uygun olmalıdır.
Bir çocuk kütüphanesi tasarlarken en çok da çocukların davranış şekillerini ve bilgi ihtiyaçlarını iyi tanımak önemlidir böylelikle,
iyi tasarlanmış bir kütüphanede çocuk daha özgür hissedecek ve sosyalleşmek için çocuğa imkân yaratılacaktır (IFLA, 2018,
s. 13).
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Kullanıcı
Daha önce de belirtildiği gibi, ilkeler, 0-18 yaş arasındaki her bireyi çocuk kütüphaneleri kapsamına almaktadır. Hedef kitle
olarak çocuklar davranış şekilleri, yetiştikleri bölgeler/aileler, kültürel özellikleri vb. konularda mutlak farklılıklara sahiptir.
Çocukların yanı sıra özel ihtiyaçları olan grupla, ebeveynler, bakıcılar ve çocuklar, kitap ve medya alanlarında çalışan
diğer yetişkinler de çocuk kütüphanelerinin potansiyel kullanıcı grubunu oluşturmaktadır (IFLA, 2018, s. 5). Dolayısıyla
çocuk kütüphanelerinde tüm bu gruplar da düşünülerek hizmetler geliştirilmeli ve bu doğrultuda hareket edilmesi çocuk
kütüphanelerinin kullanılabilirliğini ve görünürlüğünü artıracaktır.
Bütçe (Finansman)
Çocuk kütüphanelerinde bütçe konusundan bahsederken “Çocuklar değerli bir yatırımdır.” (IFLA, 2011, s. 548) cümlesini
kullanmak yerinde bir ifadedir. Dolayısıyla, çocuk kütüphanelerinde bütçe ayrılacak ve ayrılması gerekenler şu şekildedir:
•
“Yeni kaynaklar (örneğin kitaplar, süreli yayınlar, oyuncaklar ve oyun araçları, multimedya ve dijital materyaller,
makerspace faaliyetleri için malzeme),
•
Yeni aygıtlar (tablet, konsol),
•
BİT (Bilgi İletişim Teknolojileri) ekipmanı, yazılım ve lisanslama maliyetlerini kullanmayla ilişkili maliyetler,
•
Malzemeler ve yönetim materyalleri,
•
Tanıtım etkinlikleri ve materyaller,
•
Programlar ve etkinlikler için finansman,
•
Tanıtım ve pazarlama için finansman,
•
Personel eğitimi ve gelişimi,
•
Personel maaşları,
•
Kira, temizlik, aydınlatma ve ısıtma gibi genel masraflar,
•
Kütüphane yönetim sistemi maliyetleri” (IFLA, 2018, s. 8).
Halk kütüphanelerini finanse etmek için bir dizi finansman kaynağı kullanılır; her kaynak, her ülkedeki yerel faktörlere bağlı
olarak değişecektir, bu doğrultuda kütüphaneler ek gelir kaynakları aramalıdır (IFLA, 2018, s. 8).
Pazarlama, Tanıtım ve Hizmetler
Çocuk kütüphanesinin, kütüphaneyi ve kaynaklarını hedef kitleye en uygun şekilde tanıtması ve pazarlaması için bir plan
geliştirmesi önemlidir. Hizmet ilkelerinin bu bağlamda önerileri şunlardır (IFLA, 2018, S. 16):
•
Basılı, elektronik ve iletişim ortamının olumlu kullanımı,
•
Çocuklara, genç yetişkinlere ve ailelere bağlanmak için sosyal medya kullanımı,
•
Gösteri ve sergiler,
•
İçeride ve dışarıda yön bulmada etkili tabelalar,
•
Süreli yayın ve kaynak listeleri ve broşürlerin hazırlanması,
•
Okuma ve okuryazarlık kampanyaları ve yazar ziyaretleri,
•
Fiziksel ve duyusal engelli çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için kampanyalar tasarlamak,
•
Kitap fuarları,
•
Her yıl kütüphane haftası kutlamaları ve diğer toplu tanıtım etkinlikleri,
•
Halk konuşma etkinlikleri ve topluluk grupları ile irtibat.
Tüm bu etkinliklerin içeriği veya kapsamı bölgeden bölgeye, kütüphaneden kütüphaneye farklılıklar göstermekle birlikte her
kütüphanenin kendi kullanıcı kitlesini ve hizmet verdiği bölgeyi tanıyarak hizmet ve pazarlama planları yapması uygundur.
5.Üç Büyükşehirden Üç Bağımsız Çocuk Kütüphanesine İlişkin Bulgular
Çalışma kapsamında ele alınan Ankara, Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi; İstanbul, Üsküdar Selimiye Çocuk Kütüphanesi; İzmir,
Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi kütüphane sorumlularına gönderilen ankette söz konusu
kütüphaneler ile ilgili personel, kullanıcı, bütçe, bina, koleksiyon ve hizmet bilgilerine yönelik veriler toplanmıştır. Bu doğrultuda
elde edilen veriler şu şekildedir:
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İnsan Kaynakları (Personel)
İlgili üç kütüphanenin, kütüphanede çalışan personelin sayısı, eğitim durumu ve statülerine ilişkin elde edilen veriler aşağıdaki
tabloda (Tablo 1) yer almaktadır:
Tablo 3: Personel Bilgileri
Kütüphane Adı
Kütüphaneci Sayısı/Eğitim
Durumu
Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi
(Ankara/Çankaya)
Yok
Selimiye Çocuk Kütüphanesi
(İstanbul/Üsküdar)
1/Belirtilmemiş
Mehmet Akif Ersoy
Çocuk Kütüphanesi
(İzmir/Bornova)
BİHK’dan destek sağlanıyor
(BİHK’dan destek
1/Lise
sağlanıyor)

Memur Sayısı/Eğitim
Durumu

Yardımcı Personel Sayısı/Eğitim
Durumu

5/Yüksekokul

1/Lise

2/Belirtilmemiş

Yok

1/Lise

Tablodan da anlaşıldığı üzere kütüphanelerin, bağımsız bir binaya sahip olsalar da bağlı bulundukları bir halk kütüphanesinin
olması personel konusunda özellikle de kütüphaneci statüsünde değerlendirdiğimiz personelin doğrudan çocuk kütüphanesinde
çalışmadığı, çocuk kütüphanelerinin halk kütüphanesindeki kütüphaneci(ler) tarafından desteklendiği görülmektedir. Doğrudan
çocuk kütüphanesinde çalışan kişilerin üniversite mezunu olmayan yardımcı elemanlar ve memurlar olduğu da elde edilen bir
diğer önemli bulgudur.
Koleksiyon Geliştirme ve Yönetimi
Çocuk kütüphanelerinde yer alması gereken koleksiyon türlerine ilişkin elde edilen verilere bakıldığında her üç kütüphanenin
de göz ardı edilemeyecek boyutta kitap (basılı) materyale sahip olduğu görülmekle birlikte çocuk kütüphanelerinde elektronik
kaynaklar konusunda herhangi bir koleksiyon bulunmamaktadır. Yine çocuk kütüphanelerinde çocukların gelişimi için oldukça
önemli bir paya sahip olan görsel-işitsel materyallerin sayısının yetersiz olduğu da elde edilen bir diğer önemli veridir (Bkz.
Tablo 2).
Tablo 4: Koleksiyon İle İlgili Bilgiler
Kütüphane Adı
Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi
(Ankara/Çankaya)
Selimiye Çocuk Kütüphanesi
(İstanbul/Üsküdar)
Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesi
(İzmir/Bornova)

Kitap

Gör-İşit Materyal

Süreli Yayın

E-Kaynak

Diğer

13.434

5

28

-

-

15.870

159

-

-

-

11.586

16

14

-

-

Tablo 3’ten elde edilen verilere göre Mehmet Akif Ersoy Çocuk ve Gençlik Kütüphanesinin daha çok satın alma yoluyla,
azımsanamayacak sayıda da bağış ile koleksiyon geliştirdiği görülmektedir. Diğer iki kütüphane ise koleksiyon geliştirmeye
ilişkin soruları yanıtlamamıştır.
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Tablo 7’ye bakıldığında her üç kütüphanenin de çocuk kütüphanelerinde gerçekleştirilmesi gereken pazarlama, tanıtım ve
hizmetlerin hemen hemen çoğunun var olduğu görülmektedir. Bununla birlikte kütüphanelerin internet siteleri incelendiğinde;
•
Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi’nde masal okuma saati, kütüphane eğitimleri, yaratıcı drama etkinlikleri, yazarlarla
söyleşiler, bahçede resim çalışmaları vb. (Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi, 2018),
•
Selimiye Çocuk Kütüphanesi’nde 0-6 yaş arası (okul öncesi dönem) çocuklar ve aileleri için mekân, oyuncak, kitap
ve etkinlikler, evcilik köşesi, boyama etkinlikleri, zeka oyunları, film gösterimi, yarım saat kitap okuma karşılığında yarım saat
oyun konsolu, vb. (KütüpAnne, 2017),
•
Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesi’nde anaokullarına/anasınıflarına tanıtım, anaokulları ile kütüphanedeyim/
okuyorum etkinlikleri, oyunla kütüphane kullanım çalışmaları, bilgiye erişimde okul öncesi kütüphanesi, okul öncesi çocuklara
dijital hikâye anlatımı (KütüpAnne, 2017) gibi etkinliklerin yapıldığı da görülmektedir.
6.Sonuç ve Değerlendirme
Günümüzde bilgi kaynaklarının sayısındaki artış ve bilgi kaynaklarını kullanan bireylerin daha da bilinçli bir hal alması ile toplumda
bilgi hizmeti sunan kurumlar olarak kütüphanelerin, kütüphaneler özelinde de halk ve çocuk kütüphanelerinin görev, sorumluluk
ve hizmetlerinin kapsamını da değiştirmiştir. Çalışmanın odağını oluşturan bağımsız yapıdaki çocuk kütüphanelerinin gerek
mekânsal alanlar gerekse hizmetler kapsamında yürüttükleri çalışmaları çağın gerektirdikleri doğrultusunda yenilemeleri
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ve bu konuda evrensel kabul gören bir kurum olarak IFLA’nın belirlediği standartları yakalamaları günümüz kütüphanecilik
anlayışını yerine getirmeleri açısından önemlidir. Bu doğrultuda çalışmada elde edilen sonuçlar şu şekilde belirtilebilir;
•
Seçilen üç kütüphanenin de bağlı bulundukları halk kütüphanelerinden bağımsız bir binada hizmet vermeleri, tüm
halk kütüphaneleri için örnek teşkil edecek niteliktedir. Bu binaların çocukların daha çok ilgisini çekecek şekilde tasarlanması
kütüphane kullanım oranlarını olumlu etkilemekte ve bu açıdan IFLA ilkeleri standartlarına erişilmesini kolaylaştırmaktadır.
•
Selimiye Çocuk Kütüphanesi’nin müstakil bir binaya sahip olup bahçeye sahip olmaması dikkat çekicidir. Kütüphanelerin
müstakil binada konumlanması, korunaklı bir bahçeye sahip olmalarını da gerektirmektedir. Böylece bazı kütüphane aktiviteleri
kütüphane bahçesinde de yürütülebilir.
•
Söz konusu kütüphanelerde alan mezunu kütüphanecilerin olmaması en önemli eksiklik olarak görülmektedir.
•
Her üç kütüphanenin de kendi binalarında hizmet verecek «kütüphaneciye» sahip olmaları kütüphane hizmetlerinin
daha etkili ve hızlı yürütülmesini sağlayacaktır.
•
Çocuk kütüphaneleri özel uzmanlık alanı gerektiren bilgi merkezleridir dolayısıyla bağlı bulunulan halk kütüphanelerinden
ayrı olarak çocuk kütüphanesinde de çocuk kütüphanesi alanında uzmanlaşmış bir kütüphanecinin bulundurulması IFLA
ilkelerinde belirtilen özellikleri yakalayabilmek adına önemlidir.
•
Bütçeleri Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından planlanan ve sağlanan halk kütüphanelerinin bütçe
konusunda çok fazla inisiyatifi bulunmamaktadır.
•
Çalışmada ele alınan kütüphanelerde yürütülen pazarlama hizmetleri daha çok sınırlı halkla ilişkiler uygulamaları
biçimindedir. IFLA Hizmet Kılavuzunda belirtilen sistemli ve düzenli pazarlama yöntemlerinin gerçekçi hedeflerle belirlenmesi
ve uygulamaya konulması kütüphanelerin yetenek ve yeterliliklerini olumlu anlamda değiştirecektir.
•
Halk kütüphanelerinin bakanlık bütçesi dışında yerel kaynaklar ve bazı sponsorluklarla ek finansal olanaklar yaratmaları
hizmetleri yürütebilmeleri açısından önem arz etmektedir.
•
Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesi dışındaki diğer iki kütüphanede bağış aracılığı ile derleme geliştirme çabalarının
henüz istenilen noktada olmadığı görülmektedir. Bunun için yerel yönetimler ve bölgenin kanaat önderleri başta olmak üzere
katkı sağlayacak tüm unsurlar ile işbirliği içinde olunmalıdır.
•
Kütüphanelerin, bulundukları semtler başta olmak üzere, yakın çevrenin yerel yönetimi, kanaat önderleri ve finansal
destek sağlayabilecek unsurları ile daha yakın ve yoğun işbirliği içinde olması çocuk kütüphaneleri üzerinden toplumsal
kültürün kazanımı olacaktır.
•
Çocuklara yönelik kütüphane hizmetlerinin bilgi toplumu için, yaygınlaştırılmaya çalışılan “bu çağda kitaba ve
kütüphaneye ne gerek var” algısına rağmen bir tercih değil zorunluluk olduğu bilincinin tüm kütüphane paydaşlarında bilinçli
olarak fark edilmesi, bilgi hizmeti sürecinin en önemli katalizörü olacaktır. Bu noktada ise söz konusu paydaşların hemen
tamamına düşen sorumluluklar vardır.
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Öz
Bu araştırmanın amacı, Halk ve Çocuk Kütüphanelerinin çocuk kütüphanesi bölümlerinin fiziksel özelliklerini ve çocuğa
uygunluğunu incelemek ile birlikte bu kurumlarda çalışan kütüphanecilerin konuya ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir.
Araştırma yöntemlerinden nitel araştırma modelinin kullanıldığı bu araştırmanın çalışma grubunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan İstanbul ilindeki genelindeki Halk ve Çocuk Kütüphaneleri ile bu
kurumlarda çalışan kütüphaneciler oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan iki farklı veri
toplama aracı ile toplanmıştır. İlk veri toplama aracı çocuk kütüphanelerinin çocuğa uygunluğunu (fiziksel ve ergonomik)
belirlemeye yönelik hazırlanan “Çocuk Kütüphanesi Fiziksel Ortam Değerlendirme Formu” ve ikinci veri toplama aracı
kütüphanecilerin görüşlerini belirlemeye yönelik hazırlanan “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu”dur. Mevcut bulgular ışığında
çocuk kütüphanelerinin okul öncesi dönem çocuklarının kullanımını kolaylaştırıcı dizayn, ergonomik raf yapısı, mobilyaların
ebatı, minder ve halı kullanımının arttırılması, sesli okuma yapımına uygun ortamların çoğaltılması, çocukların kütüphanelerden
daha etkin faydalanmalarını sağlayacaktır.
Abstract
The purpose of this research is to examine the physical characteristics of the Children’s Library sections of the Public and
Children’s Libraries and the appropriateness of the child, and to determine the views of the librarians working in these
institutions. The study group of this research using the qualitative research model of research methods constitutes the
Public and Children Libraries in İstanbul which is affiliated to the Ministry of Culture and Tourism, General Directorate
of Libraries and Publications and the librarians working in these institutions. The data of the study were collected by
two different data collection tools prepared by the researchers. The first data collection tool is the “Children’s Library
Physical Environment Evaluation Form”, which is designed to determine the appropriateness of children’s libraries to the
child (physical and ergonomic), and the second data collection tool is a “Semi-structured Interview Form” designed to
determine the views of the librarians. In the current findings, the design of ergonomic shelves, the increase of the use
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of furniture, the increase of the usage of ebay, cushion and carpet, the reproduction of environment suitable for voice
reading, will make it possible for children to benefit from the libraries more effectively.
Anahtar Sözcükler: Okul öncesi dönem; Çocuk kütüphanesi; Fiziksel ortam
Keywords: Preschool period; Child library; Physical environment
1.Giriş
Okul öncesi dönem, okuma yazma bilmemelerine rağmen çocukların yaş gruplarına uygun olarak yazılan kitaplar vesilesiyle
anadillerinin doğasını anlayabildikleri, hayal güçlerini harekete geçirdikleri, ilk edebiyat ve kitap sevgisini kazandıkları, estetik
algısını geliştirdikleri kritik bir dönemdir. Zembat (1992), okul öncesi eğitimi “Doğumdan zorunlu eğitim çağına kadar olan
çocukların gelişim özellikleri bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak çocukların sağlıklı bir biçimde fiziksel,
duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlayıcı, olumlu kişiliğin temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin ortaya
çıkarıldığı, çocukların kendilerine güven duymalarının sağlandığı, ailelerin ve eğitimcilerin etkin olduğu sistemli bir eğitimdir”
şeklinde tanımlamaktadır. Okul öncesi dönem beyin gelişiminin ve sinaptik bağlantıların kurulma oranının en yoğun ve hızlı
yaşandığı dönemdir. Beyin gelişimi çocuğun bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimi için güçlü bir zemin oluşturur.
Bu nedenle çocuklar özellikle okul öncesi dönem olarak adlandırılan yaşamın ilk altı yılında çok hızlı büyürler ve bu gelişim
alanlarında şaşırtıcı bir hızla yetkinleşirler. Böylece çocuğun kendi potansiyelini gerçekleştirmesinin ve toplumun üretken bir
bireyi olabilmesinin yolu açılmış olur. Beyin okul öncesi dönem boyunca hızlı geliştiği için bu dönem, beynin çevresel etkilere
en açık olduğu dönemdir (Meb, Okul Öncesi Eğitim Programı, 2013).
Okul öncesi dönem diğer gelişim alanlarında da olduğu gibi dil gelişimi için kritik bir dönemdir. Bu dönemde yapılan okumalar
sayesinde çocukların kelime dağarcığı üç katına kadar çıkarılabilir (Celano & Neuman, 2001). Bu sebeple çocukların bu
dönemde kütüphaneler aracılığıyla kitaplarla ve okuma kültürüyle tanışması son derece önemlidir.
Lymann (1977), kütüphaneleri insan yaşamında son derece önemli olan bir eğitmen olarak görmektedir. Buna paralel olarak
kütüphanelerin sadece kitapların saklandığı bir yer olmaktan çıkartarak gençlerin eğitiminde ve gelişiminde son derece etkili bir
öğrenme ortamı, eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası, okuyan nüfus oranını arttırmak için bir potansiyel olarak tanımlamıştır.
Benzer şekilde Weibel (1992) de kütüphanelerin okuryazarlılığı destekleyen rolü üzerine odaklanmıştır. Kütüphanelerin
kültür, toplum, ekonomi ve tarih gibi konulardaki geçmişten gelen bilgi birikimini bugünün insanına sunarak yarını inşaasında
rehber rolü gören bir kavram olarak nitelendirmiştir. Bu rehberlik sürecindeki en önemli aktör kütüphanecilerdir. Bu sebeple
1970li yılların sonlarından itibaren çocuk kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilere erken çocukluk dönemi çocuklarına dair
eğitimler verilmektedir (Bergin, 1984). Kütüphanecilerin; Çocuğun gerçekliğine uygun kitaplar seçmesi, çocuğu okumaya
teşvik etmesi, çocuğun okuduğu kitaplar hakkında konuşmaya teşvik etmesi, didaktik çocuk kitapları, çocuklar için zorunludur
anlayışından vazgeçilmesi, çocuklara uygun katalogların oluşturulmasında görev alması konularında dikkat etmesi gerektiğini
belirten alan yazın göz önüne alınmalıdır (Yağcı, 2007).
Osmanlı Dönemindeki kütüphanelerde de rastlanan çocuk bölümleri günümüzde çocuk kütüphaneleri halini almıştır (Güdek,
2012). Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nde yer alan bilgiler incelendiğinde çocuk kütüphanelerinin 0-14 yaş
aralığındaki çocukları kapsadığı görülmektedir. Çocuk kütüphaneleri için belirtilen bu yaş aralığı çok geniş olup, bu yaş aralığının
gelişimsel özellikler ve çocukların okur yazar olma durumları dikkate alınarak kendi içerisinde de ayrılması gerekmektedir. Bu
ihtiyaçtan yola çıkılarak var olan çocuk kütüphanelerinin fiziksel ortamlarının okul öncesi dönem çocukları için uygun şekilde
tasarlanmış olması, kullanılacak materyallerin çocuk ergonomisine uygun olması ve bu kurumlarda çalışanların çocuk ve çocuk
gelişimi hakkında bilgili, nitelikli elemanlar olması beklenmektedir. Genel Müdürlüğü’ne bağlı (Halk Kütüphaneleri bünyesinde
hizmet sunan), belediyelere bağlı hizmet veren özel girişimler ile açılmış çocuk kütüphaneleri bulunmaktadır. Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan ve sadece çocuklara hizmet veren bağımsız (birçoğu bağımsız gibi görünse de bağlı
olduğu kütüphane binası içerisinde yer almaktadır) çocuk kütüphanelerinde 35 il ve ilçede toplam 44 adet çocuk kütüphanesi
bulunmaktadır (İleri, 2017). Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı sonuç raporunda da belirtildiği üzere (Çocuk Kütüphaneleri
Çalıştayı, 2018) içinde bulunduğumuz yüzyılda çocuk kütüphanelerinin çocukların bütünsel gelişimini destekleyici olanaklar
sunması önerilmektedir. Ayrıca IFLA (2003) erken çocukluk dönemindeki çocukların kullanacağı kütüphanelerin sahip olması
gereken standartları belirtmiştir.
Herb (2001) okul öncesi dönem çocuklarının faydalandığı kütüphanelerin, halk kütüphaneleri içerisinde yer alması gerektiğini
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böylelikle çocukların okumaya geçiş sürecinde motive edici örneklerle karşılaşarak gelişimlerinin desteklenebileceğini
öngörmektedir. Bu sebeple kütüphaneler sadece kitap okunan yerler değil, kültür aktaran köprüler olmalıdır (Krolak, 2005).
Benzer şekilde UNESCO(2000); “Gelişmekte olan ülkelerin okuryazar toplumlar haline gelmesini istiyorsak, eğitimin ve
kitapların sadece okullarda değil ulaşmak isteyen her bireye yakın olması gerekmektedir.” Diyerek kütüphanelerin önemine
dikkat çekmektedir.
Yukarıda sıralanan hususlar göz önüne alınarak araştırmanın amacı, Halk ve Çocuk Kütüphanelerinin çocuk kütüphanesi
bölümlerinin fiziksel özelliklerini ve çocuğa uygunluğunu incelemek ile birlikte bu kurumlarda çalışan kütüphanecilerin konuya
ilişkin görüşlerinin belirlenmesi olarak tasarlanmıştır.
2. Yöntem/Method
2.1. Araştırma Modeli
Araştırma nitel araştırma modeline göre hazırlanmıştır. Nitel araştırma, gözlem görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri
toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına
yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
2.2. Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan
İstanbul ilinden rastgele seçilen 4 Çocuk Kütüphanesi ile bu kurumlarda çalışan 6 kütüphaneciden oluşturmaktadır.
2.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada araştırmacılar tarafından hazırlanan veri toplama aracı çocuk kütüphanelerinin çocuğa uygunluğunu (fiziksel ve
ergonomik) belirlemeye yönelik “Çocuk Kütüphanesi Fiziksel Ortam Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. 3’lü likert tip (1:
Hayır; 2: Kısmen; 3: Evet) şeklinde hazırlanan form oluşturulurken IFLA (2009) ve Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı Raporu
(2017) fiziksel ortam kıstasları baz alınmıştır.
2.4. Verilerin Toplanması
Araştırma verileri, 2018 yılı Mayıs- Haziran aylarında rastgele seçki yöntemiyle seçilen kütüphanelerde yapılan gözlemler
sonucu doldurulan “Çocuk Kütüphanesi Fiziksel Ortam Değerlendirme Formu” ve bu kütüphanelerde çalışan kütüphanecilerden
maddeler hakkında görüşlerini belirten 6 kütüphanecinin yanıtları baz alınarak toplanmıştır.
3. Bulgular/Findings
Araştırma sonucunda çocuk kütüphanelerinin fiziksel ortamları ve kütüphanece görüşleri tablo1 ve tablo 2’de incelenmiştir.
Buna göre;
Tablo 1 Çocuk Kütüphane Binalarının Fiziksel Özelliklerinin Frekans ve Ortalama Değerleri
Kriterler
K1 K2
K3
K4
Kütüphane binasının ulaşımı rahat
3
3
3
3
Kütüphane binası bakımlı
3
3
1
3
Binanın çevresi çocuklar için güvenli
2
3
1
3
Bina girişi bebek arabası, tekerlekli sandalye vs için uygun 1
1
1
1
Bina içinde çocuk kütüphanesi kısmına geçişi zorlaştıracak 2
3
3
1
basamak vs var mı
Binanın iç yapısı güvenlik mi
2
2
1
3
Bina içi estetik dizayn edilmiş mi
2
3
1
2
Çocukları rahatsız edebilecek renkler kullanılmış mı
1
1
1
1
Çocuklara ait alan stratejik olarak iyi planlanmış
1
1
1
3

Ortalama
3
2,5
2,25
1
2,25
2
2
1
1,5

Buna göre; çocuk kütüphanelerinin hepsi (x=3) lokasyon olarak kolay ulaşılabilir yerlerde bulunmaktadır. Çocuk
kütüphanelerinin binaları çoğunlukla (x=2,5) bakımlıdır. Yapılar genel olarak tarihi binalarda bulunduğundan bu oran oldukça
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yüksek olarak yorumlanabilir. Bina çevreleri genel olarak çocuklar için güvenli olduğu (x=2,25) söylenebilir. Bina girişlerinin
bebek arabası, tekerlekli sandalye vs için uygun olmadığı (x=1) görülmüştür. Bu konuda görüş bildiren A3 ”Binalar tarihi
olduğu için yüksek merdivenli girişlere bir değişiklik yapılamıyor” demiştir. Bina içinde çocuk kütüphanesi kısmına geçişi
zorlaştıracak basamakların genel olarak olduğu (x=2,25) görülmüştür. Binanın iç yapısının çocuklar için güvenli (x=2) ve
dizaynının estetik olduğu (x=2) görülmüştür. Kütüphanelerin hiçbirinde (x=1) çocukları rahatsız edecek renkteki boyaların
kullanılmadığı görülmüştür. A6 ”Kütüphanelerin içi çocuklar için canlı renklere boyandı”. Bina içlerinin genel olarak (x=1,5)
stratejik olarak iyi planlanmadığı görülmüştür.
Tablo 2 Çocuk Kütüphanelerinin İç Yapı Özelliklerine Göre Frekans ve Ortalama Değerleri
Kriterler
K1 K2
Kütüphane kurallarını anlatan şekiller-resimler mevcuttur
1
1
Görevlilerin her yeri görebilmelerine olanak tanıyan bir dizaynı vardır
3
1
Lavabolara geçiş kolay mı
1
1
Grup (sesli okuma -raising readers-) alanı mevcut mu
1
3
Sessiz çalışma alanı mevcut mu
3
3
Sesli görsel medya ve elektronik teknolojik aletler mevcut mu
1
1
Oyuncak var mı
1
3
Raflar boyutu çocuklara uygun mu
1
2
Raflar çocuklar için kolay kullanım olanağı sağlıyor mu
1
2
Raflar ayarlanabilir ve hareketli mi
1
1
Mobilyalar çocuklar için uygun mu
1
2
Mobilyalar çocuklara kitap okuyan ebeveynler için uygun mu
3
3
Yerler halıyla kaplıdır
1
2
Halıların üzerinde çocukların rahatça oturabilecekleri minder mevcut mu
2
3
Akustiği iyiyidir
Parlamayı engelleyen uygun perde kullanılmıştır
1
3
Hikaye okunan yerlerde ses yalıtımına dikkat edilmiştir
1
3
Uygun ısıdadır
3
3
Okul öncesi dönem kitapları kitaplıkta ayrı bir yerdedir
3
1

K3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1

K4
1
3
1
1
3
1
1
2
2
1
3
3
1
1
1
1
1
3
2

Ortalama
1
2
1
1,5
2,75
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1,75
3
1,25
1,75
1
1,5
1,5
3
1,75

Kütüphanelerin kurallarını anlatan şekiller-resimlerin mevcut olmadığı (x=1) sadece yazılı olarak kurallar listesinin
olduğu görülmüştür. Bina içlerinde görevlilerin her yeri görebilmelerine olanak tanıyan bir dizaynın kısmen (x=2) olduğu
görülmüştür. Buna karşı farklı kütüphanelerdeki A4 ve A5 çocukları rahatça görebildiklerini belirtmektedir. Binalarda
lavabolara geçişi gösteren tabelalara rastlanmamıştır (x=1). Sesli okuma salonlarının genel olarak olmadığı (x=1,5),
buna karşı sessiz okuma alanlarının (x=2,75) olduğu görülmüştür. A2 “Küçük çocuklar için okuma salonuna aşağı kata
koyduk böylece büyük çocuklar rahatsız olmuyor.” Diyerek sesli kitap okuma bölümünü ayırma sebebini belirtmiştir. Sesligörsel materyallerin ve teknolojik materyaller ile oyuncak kullanımının düşük olduğu (x=1,5) ayrıca görülmüştür. Buna karşı
farklı kütüphanelerdeki A2 ve A3 kütüphanelerde yer alan bilgisayarların tüm yaş grubu için olduğunu söylemiştir. Kitap
raflarının boyutlarının çocuklara uyumlu olmakta (x=1,5) ve bu sebeple kullanım kolaylığı sağlamakta (x=1,5) yetersiz
kaldığı görülmüştür. Sandalye boyutlarının genel olarak çocuklar için uygun olmakta yetersiz kalırken (x=1,75), çocuklara
kitap okuyacak yetişkinler için uygun olduğu (x=3) görülmüştür. Çocukların yerlerde rahatça oturmalarına olanak tanıyacak
halı ve minder kullanım oranlarının (x=1,25 ve x=1,75) yetersiz olduğu görülmüştür. Bunlarla birlikte parlamaya engelleyen
perde kullanımı (x=1,5) ve ses yalıtımı (x=1,5) imkanlarının yetersiz olmakla birlikte bina ısılarının tüm kütüphanelerde
yeterli (x=3) olduğu görülmüştür. Son olarak kütüphanede bulunan kitapların okul öncesi olarak kategorilendirilmesinin
yeterli olarak yapılmadığı (x=1,75) görülmüştür. Bu sonuca rağmen araştırmaya katılan tüm kütüphaneciler okul öncesi
çocuklara yönelik kitapların arttırılması gerektiğini ve bu dönem çocuklar için yapılacak etkinliklerde üniversitelerle işbirliğine
açık olduklarını belirtmişlerdir.
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4. Sonuç
Araştırma sonuçları detaylı olarak aşağıda tartışma sunulmuştur.
Çalışma grubunda yer alan çocuk kütüphanelerinin hepsi lokasyon olarak kolay ulaşılabilir, bakımlı, genel olarak tarihi binalarda
kurulduğu görülmektedir. Alanyazında da belirtildiği üzere bir kültürü olması gereken kütüphanelerin tarihi dokuyu barındıran
yapılarda bulunması oldukça olumlu bulunmaktadır. Bunun ile birlikte kolay ulaşım imkanı, kütüphanelerin kullanan insan
sayısına olumlu etkisi sağlayan bir unsur olabileceği düşünülmektedir.
Kütüphane bina çevreleri genel olarak çocuklar için güvenli iken bina girişlerinin bebek arabası, tekerlekli sandalye vs için uygun
olmadığı görülmüştür. Buna karşı çocuk kütüphaneleri bebek grubu dahil olmak üzere 0-13 yaş grubundaki engelli engelsiz
ayırmaksızın tüm bireylere eşit erişim hakkı tanıyan yaşam alanları olarak tanımlanmaktadır (IFLA, 2007; Güneş & Güneş,
2017). Bu sebeple genel olarak merdivenli olan girişlere, herkese erişebilirlik sağlaması açısından rampa vb kolaylaştırıcı
unsurlar eklenebilir. Bu duruma parallel olarak bina içinde çocuk kütüphanesi kısmına geçişi zorlaştıracak basamakların genel
olarak olduğu görülmüş fakat binaların iç yapısının çocuklar için güvenli, dizaynının estetik, ve çocukları rahatsız etmeyecek
renkteki boyaların kullanıldığı görülmüştür.
Okul öncesi dönem çocuklarının okuma yazma bilgisine sahip olmadığı bilinmesine rağmen çalışma grubundaki kütüphanelerin
hiç birinde kuralları anlatan şekillerin/resimlerin mevcut olmadığı sadece yazılı olarak kurallar listesinin bulunduğu görülmüştür.
Bu durum çocukların kuralları anlamasında ve uymasında sorun yaşanmasına sebep olabileceğini düşündürtmektedir.
Çalışma grubunda yer alan çocuk kütüphanelerinin hepsinde sessiz okuma alanları olmasına karşın sesli okuma salonlarının
genel olarak olmadığı görülmüştür. Kanadada 3-4 yaş grubu 189 çocukla yapılan çalışmaya göre (Peterson, Jang, Jupiter
& Dunlop, 2012), kütüphanelerdeki sesli okuma bölümlerinde yapılan okuma çalışmalarının çocukların okuryazarlık gelişiminin
temellerinden olan tekerlemeleri öğrenilmesinde, dile özgü seslerin çıkarılmasında, yeni kelime hazinesi oluşturmada ve
kütüphane personeli tarafından okunanı-anlatılanı anlama becerilerinde anlamlı artışlar gösterildiği görülmüştür. Ayrıca sesli
kitap bölümlerinde gerçekleştirilen programların çocukların okula hazırbulunuşluğunu ve okuma motivasyonlarını (okumaya
devam edilen kitaplarla ilgili soruları sormak vb) teşvik etmede başarılı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bunların yanı sıra
sesli-görsel materyallerin ve teknolojik materyaller ile oyuncak kullanımının düşük olduğu görülmüştür. Okul öncesi dönem
çocukların eğitim ortamlarının içerisinde yer alacak olan materyallerin çeşitliliği ve farklı gelişim alanlarına hitap etmesi
çocuğun bütünsel gelişimi açısından son derece önemlidir (Oktay, 1999).
Kitap raflarının boyutlarının çocuklara uyumlu olmakta ve bu sebeple kullanım kolaylığı sağlamakta yetersiz kaldığı, sandalye
boyutlarının genel olarak çocuklar için uygun olmadığı, çocukların yerde rahatça oturmalarına olanak tanıyacak halı ve
minder kullanım oranlarının yetersiz olduğu da araştırma sonucunda görülmüştür. Oyun ile öğrenmenin son derece önemli
olduğu bu dönemde çocukların rahat hareket olanağı sunmayan bu ortamın değiştirilmesi önemlidir. Halk kütüphaneleri
oyunun gücünden faydalanıyor isimli makaleye (Celeno vd, 2018) göre okul öncesi dönem çocuklarının aktif oyun oynadıkları
kütüphane yaşantıları sonucunda akademik becerilerinin anlamlı düzeyde arttığı, alıcı- ifade edici dil becerilerindeki problerin
anlamlı düzeyde azaldığı görülmüş ve makale sonucunda oyunun gelişimi destekleyici yönünün kütüphane yaşantılarında
mutlaka kullanılması gerektiği savunulmuştur. Ayrıca çocukların oyun ve hikaye anlatma ektinlikleri gibi çeşitli etkinlikleri
kütüphane yaşantılarına dahil edilmesi yukarıda da sıralanan gelişim alanlarına anlamlı etkilerin olduğunu belirten çalışmalar
mevcuttur (Fehrenbach, Hurford, Fehrenbach & Brannock, 1998; Kars & Doud, 1999; Hughes-Hassell, Agosto & Xiaoning,
2007).
Araştırma sonucunda rastlanan son bulgu kütüphanede bulunan kitapların okul öncesi olarak kategorilendirilmesinin yeterli
olarak yapılmadığı sonucudur. 0-13 yaş gibi gelişim düzeyleri arasında oldukça büyük farklılıklar gösteren çocukların tümüne
hitap etmesi beklenen çocuk kütüphanelerinin tüm gelişim ve yaş düzeylerine uygun kitap barındırması ve bu kitapları uygun
şekilde yerleştirmesi kütüphanelerden edinilmesi hedeflenen verim açısından son derece önemlidir (Alpay, 1991; Güneş &
Güneş, 2017).
Araştırma sonucunda görüldüğü üzere çocuk kütüphanelerin fiziksel ortamları istenilen düzeyde değildir. Bu sebeple çocuk
kütüphanelerinin kurulacağı bina seçilirken ve iç yapısı oluşturulurken okul öncesi dönem çocukların gelişimsel özellikleri göz
önüne alınarak gerekli adımların atılması bu sayede tüm çocukların kültürel köprüler olan kütüphanelerden en etkili şekilde
faydalanmalarına olanak tanılmalıdır. Bu sebeple tüm bu süreçlerde okul öncesi eğitimi veya çocuk gelişimi alan uzmanlarından
destek alınması önerilmektedir.
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Öz
Bebeklik dönemi, gelişimin en hızlı olduğu dönemler arasındadır. Gelişimin en hızlı olduğu dönem olmasının yanı sıra bireyin
toplumsal bir varlık olarak benliğini kazanmasında önemli rolü olan bir dönemdir. Bebek kütüphaneleri yazılı ve görsel
materyallerin yanı sıra bu materyallere erişim kolaylığı, bebeklerin ve küçük çocukların keşfetme, resim ve nesneleri
yorumlama, algılama ve okur-yazarlık gereksinimlerini karşılama alanlarıdır. Kütüphane hizmetlerine erken erişim, iki dilli
çocuklar gibi özel gereksinimli ve risk altında olan çocuklar için de oldukça önemlidir. Böylece kütüphanelerin erken dönemde
bir başlangıç olarak hizmet vermesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla, Karabük Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesinde
bir bebek kütüphanesi kurulmuştur. Kurulan Bebek Kütüphanesinde aile eğitimleri, bebekle oyun oynama, aile ile etkileşimli
kitap okuma, müzik, duyu eğitimi, çocuk yogası, bebek masajı gibi eğitimler verilerek bebeklerin gelişimlerine katkıda
bulunulmaktadır. Ülke genelinde bu tür bebek kütüphanelerinin örnek teşkil ederek yaygınlaşması, kütüphanelerde çalışacak
alanında uzman çocuk gelişimciler, sosyal hizmetçiler, psikologlar, pedagoglar, kütüphane çalışanları ve bu alanlarda eğitim
alan öğrencilerin istihdam edilmeleri ve bu sürece destek vermeleri, ailelere doğru ve güvenilir bir destek sunmaları son
derece önemlidir.
Abstract
Infancy is among the fastest periods of development. It is a period in which the development is the fastest period and
an important role of the individual as a social being. Baby libraries are written and visual materials, as well as ease of
access to these materials, to explore babies and toddlers, to interpret images and objects, to perceive perception and
literacy requirements. Early access to library services is also important for children with special needs, such as bilingual
children, and at risk. Thus, the need for libraries to serve as an early start is evident. For this purpose, a baby library was
established in the Zübeyde Hanım City Public Library in Karabük. In the established Baby Library, education is given to the
development of babies by giving trainings such as family education, playing with baby, interactive book reading with family,
music, sensory education, child yoga and baby massage. In this country, such as the establishment of such a library of
baby libraries, specialized in the field of working child developmentalists, social workers, psychologists, pedagogues, library
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staff and students in this field to be employed and to support the process, to provide families with the right and reliable
support is extremely It ist important.
Anahtar Sözcükler:Bebek Kütüphanesi; Çocuk Kütüphaneleri.
Keywords: Baby Library; Children’s Library.
1.Giriş
Gelişim sürecindeki ilk yılların, çocuğun sosyal duygusal, bilişsel ve dil gelişimleri için çok kritik bir öneme sahip olduğu
bilinmektedir. Beyin gelişimi üzerinde yapılan araştırmalar, 0-3 yaştaki beyin gelişiminin diğer dönemlerden daha hızlı
olduğunu ve çevrenin beyin gelişimi üzerinde önemli etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır (Gözün Kahraman, Ceylan ve
Korkmaz, 2016). Bu dönemde; çocuk öğrenme merakıyla tüm duyularını kullanır, durmadan soru sorar, oyun aracılığıyla
her şeyi bilmek ve tanımak ister. Bu nedenle yaşamın ilk yıllarından itibaren duyuların uyarılması önemlidir. Bebek duyuları
yoluyla çevreyi tanımaya, farklılıkları ayırt etmeye, benzerlikleri bulmaya ve nesnelere arası ilişkileri anlamaya çalışır. Bebeğin
duyuları yoluyla elde ettiği bu bilgiler onu yaşama hazırlar (Taygur Altıntaş ve Yılmazer, 2015; Bertan, Haznedaroğlu, Koln,
Yurdakök ve Doğan Güçiz, 2009).Bu nedenle, bebeğe erken dönemde zengin uyarıcı çevre sunmak önemlidir. Bu fırsatlardan
en önemlilerinden bir tanesi erken dönemde kitapla tanıştırmaktır. Birlikte kitap okuma, bebek ve çocuklara hem öğrenme
hem de ebeveynleri ile nitelikli zaman geçirme fırsatı sunan bir deneyimdir. Bebekle birlikte düzenli kitap okuma, erken
okurya¬zarlık becerilerinin gelişmesi bakımından önemlidir. Erken okuryazarlık, hayatın ilk yıllarından başlayan, okuryazarlığa
ilişkin bilgi, beceri ve tutumların edi¬nildiği, gelişimsel bir süreç olarak tanımlayabiliriz.Birçok ülkede, beş yaş altı çocukların
kitapla olabildiğince erken buluşmalarını sağlamak için yerel ve ulusal çapta projeler yürütülmektedir (Tercanlı Metin &
Gökçay, 2014).
Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (1989), her çocuğun; yaş, ırk, cinsiyet, din, ulusal ve kültürel geçmiş,
dil, sosyal statü, kişisel beceri ve yeteneklerine bakılmaksızın; eşit koşullarda; bilgi, materyal ve programlara, ücretsiz ve
açık erişim hakkı olduğunu vurgulamaktadır. 2003 yılında “IFLA Çocuklar ve Genç Yetişkinler Bölümü” için Kütüphaneler
Sürekli Komitesi tarafından, Medvescak Halk Kütüphanesi (Zagreb, Hırvatistan) finansörlüğünde geliştirilmiş olan IFLA
Çocuklara Yönelik Kütüphane Hizmetleri Rehberi, çocuklara ve gençlere yönelik kütüphane hizmetlerinin önemine değinmiş,
bu kullanıcı grubuna yönelik kaliteli hizmet anlayışının geliştirilmesinde yardımcı ilkeleri belirlemiştir. Rehber yardımıyla, farklı
ülkelerdeki çocuk kütüphanelerinin, ortak bir yaklaşımla, olması gereken nitelikler gözetilerek geliştirilmesi amaçlanmıştır.
IFLA, çocuk kütüphaneleri için dikkate alınması gereken kriterleri 10 başlık altında ele alır. Bunlar; “amaç”, “finansman”,
“materyaller”, “seçim ölçütleri”, “mekân”, “hizmetler”, “çevre ile işbirliği”, “tanıtım”, “insan kaynakları” ve “yönetim”
olarak sıralanmıştır. Bebekler ve küçük çocuklar, okul öncesi çocukları, özel gereksinimi olan gruplar, ebeveynler ve bakıcılar
kullanıcılar arasında tanımlanmış; bu yaş grubuna yönelik oyuncaklar, öğrenme oyunları “materyaller” arasında listelenmiştir.
Çocukların bilgi, kültür ve eğlenme gereksinimlerinin karşılanabilmesi için çeşitli materyalleri ödünç vermek, bilgi ve danışma
hizmeti sunmak, çocuklara materyal seçiminde yardımcı olmak, materyal seçimi ve kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi
sürecine çocukları da dahil etmek, kütüphane kullanımı ve bilgi okuryazarlığı eğitimi vermek, okumayı güdüleyici etkinlikler
yapmak, yaratıcı programlar ve öykü okuma hizmeti sunmak, ebeveynlere ve bakıcılara eğitim vermek; bakıcılara, okul öncesi
öğretmenlerine, öğretmenlere ve kütüphanecilere danışmanlık hizmeti sunmak ve eğitim vermek, kurum ve kuruluşları
destekleyerek işbirliği yapmak başlıca kütüphane hizmetleri olarak sıralanmıştır (IFLA, 2006). Bu süreçte kütüphaneler ve
kütüphaneciler, okuryazarlığın gelişmesi için hayati öneme sahiptir.Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) çocuk
ve gençlerle ilgili kütüphane politikası ve uygulamalarını destekler niteliktedir. Okul kütüphaneleri ve çocuk kütüphaneciliği insani
değerlere ve insan haklarına bağlı olmalıdır. Çocuklarla ve gençlerle çalışan kütüphaneciler mesleğin en önemli profesyonelleri
arasındadır. Bu noktada, kütüphanecilerin çocukla ilgili diğer meslek profesyonelleriyle işbirliği içinde çalışmaları çok önemlidir
(Brock&Rankin, 2012).
Halk kütüphanesi sistemi merkez kütüphane, şubesi, gezici kütüphane, çocuk kütüphanesi ve geçici kitaplıklar gibi örgütsel
birimlerden oluşur. Tümünün ayrı işlevlere sahip olmasına karşın bütüncül bir sistemin parçalarıdırlar (Yılmaz, 2011).
IFLA’nın rehberine göre halk kütüphanelerinin çocuk bölümleri çocukların gelişimine uygun bütün formatlardaki materyalleri
bulundurmakla yükümlüdür. Bu materyaller, “kitaplar, süreli yayınlar, çizgi romanlar, broşürler, CD’ler, DVD’ler, kasetler,
oyuncaklar, öğretici oyunlar, bilgisayarlar ve bilgisayarlar için gerekli yazılım ve bağlantıları” kapsamaktadır (IFLA, 2006).
Bu kapsamda, Karabük Zübeyde Hanım İlk Halk Kütüphanesinde bir bebek kütüphanesi ve eğitim programı tasarlanması
amaçlanmıştır. Bu programda özellikle eğitim ortamında duyu materyallerine, bebek kitaplarına, oyuncak, kukla vb. özelliklere
dikkat edilerek yapılandırılmıştır.
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1.1. Araştırmanın Önemi ve Amaçları
Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu’nun (IFLA) ve UNESCO’nun 1994’te yayımlanan
manifestosunda, halk kütüphanesinin çocuk ve gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel bir sorumluluğu içeren görevini
listelenmiştir. Çocukların erken yaşlarda okuma alışkanlıklarını, hayal gücünü ve yaratıcılığını destekleme konusunda güçlü ve
doğal bir mesaj verilmiştir (Brock&Rankin, 2012).
Erken çocukluk dönemini hedef alan çocuk kütüphanelerinin en önemli amacı, özellikle çekirdekten yetişen bir kütüphane
bilincini oluşturmaktadır. Çocuklar birey olurken bebeklik döneminden alışkanlık kazandığı kütüphane kültürü ile bağlarını
koruyacak bilgiye ve eğitime olan tutkusu hayatı boyunca devam edecektir. Aynı zamanda kütüphanedeki sosyal ortamda
kazandığı kurallara uyma, iletişim, paylaşma vb. sosyal beceriler sayesinde topluma uyum süreci gerçekleşecektir.
Araştırmanın diğer önemli amacı ise, 0-6 yaş grubu çocukların bulunduğu sahalarda görev yapmak üzere eğitim
alan meslek gruplarının halk kütüphanelerinde çocuklar ve aileleri ile ortak hedefler kapsamında buluşmasıdır. Gönüllüler
ve öğrenciler tarafından yapılan kitap okuma ve diğer etkinlikler sayesinde, 0-6 yaş grubu çocuklar erken okur-yazarlığa
hazırlanacaktır. Yazılı materyallerin yanı sıra beş duyu organına da hitap eden duyu materyalleri, ahşap bloklar, oyun havuzları,
sanat etkinlikleri sayesinde hayal gücü gelişimine de katkıda bulunacaktır.
1.2. Hedef Kitle
IFLA rehberi, çevrede bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla iletişim ve işbirliğinin kütüphaneler için önemine dikkat
çekmektedir. Bu bağlamda çalışmada, üniversite ve kütüphane işbirliğiyle özellikle 0-3 yaş bebeklerin eğitimi ve bu bebeklerin
gün içindeki zaman geçirdikleri ebeveynleri, yasal vasileri, çocuk bakıcıları, gündüz bakımevi personeli, eğitimciler ve kütüphane
çalışanları hedef alınmıştır.
2. Bebek Kütüphanesinin Yapım Aşaması
Bebek Kütüphanesi Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr.Şehnaz Ceylan ve Karabük Zübeyde
Hanım İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hülya Özgün rehberliğinde gönüllü 16 Lisans ve 6 Yüksek Lisans öğrencisi tarafından
oluşturulmuştur. Kütüphane ortam düzenlemesi; Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Duyu Laboratuvarından, İl
geneli özel okul öncesi kurumlarından, Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Okulundan ve Karabük Öğlebeli Gençlik Merkezinden
destek alınarak yapılmıştır.
2.1 Fiziksel Ortamın Düzenlenmesi
Bir çocuk alanı tasarlanırken mobilyaların göz önünde bulundurulması gerekir. Kullanıcıların yaşının tanımlanmasından
sonra, çocuk alanına boyutlara uygun mobilyalar dahil edilmelidir. Çok küçük çocuklar için çok fazla mobilya dikkat dağınıklığına
neden olabilir. Bu nedenle, mobilyaların sade, kullanışlı ve çok amaçlı olması gerekir. Özellikle çocuklar için alan planlarken
estetik özellikler deçok önemlidir. Kütüphane mekanının, çocuklara yönelik bir çekiciliği ve zamanlarını geçirmek istedikleri
bir yer olarak işlev görüp görmeyeceği önemli bir etmendir. Aksine estetik özellikler iyi bir şekilde verilmediyse, kütüphane
alanı rahat olmadıkları bir yer haline gelebilir.Çocuk alanının girişlerine uygulanan dekoratif ve yenilikçi tasarımlar çocukları
otomatik olarak çeker ve onları mekanı keşfetmeye davet eder (Latimer, K.,Cranfield, A., Bon, I.,& International Federation
of Library AssociationsandInstitutions, 2011).
Kütüphaneciler; koleksiyon ve hizmetleri oluştururken, yüksek nitelikli, yaşa uygun, bebekler ve küçük çocuklar için
güvenli, bebeklerin ve çocukların ilgilerini çekici, bakıcıların ve ebeveynlerin beğenisini kazanmış, tarafsız, cinsellik içermeyen,
tatmin edici, okumaya davet eden materyalleri seçmelidirler. Resimli kitaplar, bu yaş grubu çocukların bütün yönlerinin
gelişimini destekleyici ve aynı zamanda yetişkinle çocuk arasında keyifli, paylaşımcı ve deneyim kazandırıcı özellikleriyle, özel
bir öneme sahiptirler. Bebekler için kitaplar değişik tür kumaşlardan olmalıdır (örneğin dokun-hisset kitaplar). Çocukların
dokunabildiği, koklayabildiği ve işitebildiği duyusal/dokunsal resmedilmiş kitaplar, engelli çocukların okur-yazarlık becerilerinin
gelişiminde önemli rol oynayacaktır. Geleneksel karton kapaklı ve resimli kitapların ötesinde parlak, farklı renklerde yumuşak
kumaş sayfaları olan renkli kitaplar ve kısmen görebilen çocukları eğlendirmek için Braille Alfabesi’nin de ekli olduğu kitaplar
seçilmelidir. Ülkelerdeki görme engelliler için kurulmuş kütüphaneler, halk kütüphanelerince ödünç alınabilen dokunsal özel
koleksiyonları, renkli ve işitsel kitapları sağlamak durumundadırlar. Özellikle, kısmen görebilen çocukların aileleri için, bir
sayfası Braille Alfabesi, hemen karşı sayfasında resim olan kitaplar tercih edilmelidir. (IFLA, 2006). Bebek Kütüphanesi
tasarımında dikkat edilen noktalar;
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•
•
•
•
•

Estetik ve psikolojik özellikler,
Sağlam, dayanıklı, ekonomik, kullanışlı,
Kolay temizlenebilir olması,
Çocuğun hayal dünyasına hitap edebilmesi,
Çocuğun kendini rahat ve güvende hissetmesi için duvar rengi anne karnına en yakın renk olan şeftali çiçeği rengine
boyanmıştır.
Küçük çocuklara uygun hizmeti sunabilmek için kütüphaneler, gelişimsel oyuncakların bulunduğu bir çocuk alanına, yaşlarına
uygun mobilyalara, temiz halılara, oyun bölümüne, bu yaş grubunun bakımı için uygun tuvalet ve bebek bezi değiştirme
olanaklarını içeren sıhhi alanlara sahip olmalıdır. Buna ilaveten, ebeveynlerin bebeklerini besleyebileceği bölümlerin olmasına
da dikkat edilmelidir. (IFLA, 2006). Özellikle bebek kütüphanesinin bulunduğu yere bir bebek bakım adası tasarlanmıştır.

Resim 1.Bebek Bakım odası

3. Eğitim Programı
Öncelikle kütüphaneye gelen bebeklere uzmanlar tarafından gelişimsel değerlendirme yapılmaktadır. Annelere bebekleri ile
ilgili gelişimi destekleyici öneriler sunulmaktadır. Bunun yanı sıra bebek kütüphanesinde Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi
Yüksek Lisans Programında yer alan “Bebeklik Dönemi Gelişim Araştırmaları” kapsamında anne ve bebeklerle gelişimlerini
destekleyici etkinlikler haftalık programlar şeklinde yapılmaktadır. Bu etkinlikler;
•
Duyu Eğitimi
•
Müzik
•
Oyun
•
Yoga
•
Etkileşimli Kitap Okuma
3.1. Duyu Eğitimi
Bebekler ve çocuklar çevrelerinden durmadan uyarı alırlar. Bebeğin bulunduğu her ortamın onun gelişimi üzerine etkisi vardır.
Bebekler için uyarıcı olan ortamlar, onların güvenle keşfedeceği nesnelerin bulunduğu, hareket özgürlüklerinin olduğu ve farklı
duyusal uyarılar (renk, dokunma, ses vb.) içeren ortamlar onların tüm gelişim alanları için büyük öneme sahiptir (Altıntaş
ve Yılmazer 2015). Bebeklikte ve erken çocuklukta kullanılan duyu materyalleri de bireylerin çeşitli duyularına hitap ederek
duyularını etkinleştirir. Duyu materyalleri ile çalışılarak duyuların gelişmesi sağlanır. Bu materyaller, bebek ve çocukların
vücutlarını tanımalarını ve anlamalarını, uyarıcı kapasitelerinin daha çok farkında olmalarına ve bilgileri anlamlandırmalarının
daha kolay olmasına yardım eder (Erben, 2005). Bebek kütüphanesinde duyu eğitimleri verilmektedir.

Resim 2.Duyu eğitimlerinin ve etkinliklerinin yapıldığı duyu köşesi
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Resim 3.-4. Bebeklerle birlikte yapılan duyu eğitimleri

3.2. Etkileşimli Kitap Okuma
Kitap okuma ve bunu alışkanlık haline dönüştürme sadece okulların sorumluluğunda olmayan özellikle ailelere büyük
görevler yükleyen bir süreçtir. Etkileşimli kitap okuma uygulamalarında çocuk öyküyü anlatan kişi olmayı öğrenir. Yetişkin
etkin bir dinleyici olma rolünü üstlenirken, sorular sorarak, çocuktan gelen yanıtlara yeni bilgiler ekleyerek, çocuğun kitaplara
ve yazı diline ilişkin farkındalığını arttırır, çocuğun katılımını ve yanıtlarını teşvik eder. Çocuk öyküyü anlatan kişi rolünü
kazandıkça, yetişkin öykü anlatma sorumluluğunu giderek çocuğa bırakır (Çelebi Öncü, 2016; Akoğlu, Ergül&Duman, 2014).
Erken yaşlarda etkileşimli kitap okuma ile çocukların kitaplara gösterdikleri ilgi arasındaki ilişkiyi inceleyen boylamsal bir
araştırmada ise, etkileşimli kitap okuma eğitimine katılan 2-3 yaş çocuk anne babaların 3 yıl sonra dahi davranış kazanımlarını
sürdürdükleri, çocuklarının ise kontrol grubuna kıyasla daha yüksek ifade edici dil puanlarına sahip oldukları saptanmıştır
(Sarıca,Ergül,Akoğlu, Deniz,Karaman, Bahap-Kudret veTufan 2014).Bebekle birlikte düzenli kitap okuma, erken okurya¬zarlık
becerilerinin gelişmesi bakımından önemlidir. Erken okuryazarlık, hayatın ilk yıllarından başlayan, okuryazarlığa ilişkin bilgi,
beceri ve tutumların edi¬nildiği, gelişimsel bir süreç olarak tanımlayabiliriz. Bu yaklaşıma göre okuma, yazma ve dil becerileri
erken yaşlardan itibaren eşzamanlı olarak, okuma eyleminin merkezde yer aldığı sosyal etkileşimler aracılığıyla gelişmektedir.
Okur gibi yapma, yazı şeklini (soldan sağa, ön-arka sayfa) anlama, dil bilgi¬sel (anlamsal, söz dizimsel ve bağlamsal) ve
fonolo¬jik farkındalık, öyküyü anlama ve öykü üretebilmeyi, heceleme, kısa süreli bellek (sayıları, isimleri hatırla¬ma),
hızlı adlandırma (sayılar, renkler, şekiller) ve etkileşimli okumaya ilişkin motivasyon, erken okurya¬zarlığın öğelerindendir
(Tercanlı Gökay ve Metin, 2014). Bebek kütüphanesinde ailelere etkileşimli kitap okuma teknikleri verilmektedir.

Resim 5. Etkileşimli kitap okuma etkinliği

3.3 Bebek Yogası
Yoga ve meditasyon Batı’da genellikle zihinsel ve fiziksel bir egzersiz sistemi olarak uygulanmakta ve rahatlamaya sebep
olmaktadır. (Akarsu, Tunca &Alsaç, 2017). Yoganın sadece fiziksel faydaları değil, aynı zamanda duygusal ve ruhsal yararları
olduğu bilinmektedir (Park, 2016). Bir yoga terapisti ve fizyoterapist olan NeilPearson, yoga terapisinin bir amacının
“nöroplastisitenin doğal kapasitesinden faydalanmak” olduğunu belirtmektedir. Başka bir anlatımla yoganın çocukların
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beyinlerine desenli, tekrarlayan sinirsel girdiler sağlayan somatosensorik(fiziksel-duyusal) müdahalelerin, bu sistemlerin
düzensizliklerinde kökenleri olan kaygı, dürtüsellik ve diğer travma ile ilgili semptomları azaltma potansiyeli vardır (Tanis,
2018).Yoga uygulamaları sadece vücudu güçlü ve esnek tutmakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel aktiviteleri, dikkat ve
konsantrasyon geliştirmeye yardımcı olan disiplinleri içerir ve çocuğun içinde saklı yaratıcı yetenekleri teşvik eder (Saraswati,
2007). Bebek kütüphanesinde bebek yogası bölümünde bebeklerle yoga yapılmaktadır.

Resim 6.Yoga köşesi

3.4 Müzik Köşesi
Müzik, çocukların dünyasına ne kadar çok girerse, ileriki yaşantılarında da o kadar çok duyarlı, hassas ve bilinçli yetişkinler
olacaklardır. Özellikle bebeklik dönemi kişiliğin ve yeteneklerin oluştuğu bir dönemdir. Bu nedenle bebeklerin eğitimlerine özenle
seçilmiş klasik müzikleri dinleterek, müzik aletleri ile tanıştırarak ve birlikte şarkılar söyleyerek başlanabilir. Müzik eğitiminde
etkili yöntemlerden biriside Orff’tur. Orff yöntemi, müziği öğrenme ve öğretme metodudur. Çocuklara yeteneklerine göre
enstrüman vererek öğrenmelerini, müzikten zevk almalarını sağlar (Çevik, 2016;Yener, 2011). Bebek kütüphanesinde
bebeklere Orff eğitimi verilmektedir.

Resim7. Müzik köşesi ve eğitimi

3.5 Oyun Köşesi
Bebeğe dokunmak, oyun oynamak, bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak konusunda tutarlı olmak bağlanmayı artıracaktır. Oyun,
ailelerin çocuk ile olumlu duygusal bir ortamda, onların bilişsel ve duygusal gelişimini sağlayacak tekrarlayıcı ve duyarlı doğal
bir penceredir. Çocukların doğdukları andan itibaren başlayan oyun etkinlikleri onların bıkmadan yaptıkları belli becerileri
geliştirici ve pekiştirici bir araçtır Oyunlar bebeklerin ihtiyaçlarına ve ilgilerine duyarlı olmalıdır. Bebekler kendileri için anlamlı
deneyimler içeren oyunlara katılırlar. Oyunların çocuğun gelişim basamağına uygun olması gerekir (Özmert, 2006;Pehlivan,
2005).
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Resim 8-9.Oyun etkinlikleri

Sonuç ve Öneriler
Karabük Üniversitesi ve Karabük Zübeyde Hanım İl Halk kütüphanesi işbirliği ile kütüphanede bir bebek bölümü oluşturulmuştur.
Bebek bölümü“01.11.2018” tarihinde kurulmuş olup, eğitimlere devam etmektedir. Türkiye’de kütüphaneler incelendiğinde,
bebekleri ve eğitimlerini hedef alan kapsamlı bir örnek yer almamaktadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak bebeklere ve annelere
kütüphanede gelişimsel destek ve eğitimler verilmesi planlanmıştır. Diğer illere örnek teşkil etmesi açısından bir başlangıç
olduğu düşünülmektedir. Bebek kütüphanelerinin yaygınlaştırılması için kurumların işbirliği içinde çalışıp, kapsamlı projelerin
yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
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Öz
Günümüz rekabet toplumunda bireyin kendi ayakları üzerinde durabilme, eleştirel bakış açısı ile sorgulayabilme, problem
çözebilme, ihtiyaç duyduğu bilgiye erişim ve bilgiyi kullanma becerisini kazanma gibi yaşam boyu kullanılacak edinimlerin
kazanılmasında, erken yaşlarda okuma ve kütüphane kullanım alışkanlığının oluşmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Genel
olarak çocukların erken yaşlarda eğitilmesine, yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkarılıp düşünsel kapasitelerinin beslenmesine ve
dil becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayan, edebi eserlerle çocuk arasında köprü işlevini koruyan çocuk kütüphanelerinin,
toplumsal olarak geleceğin inşasında rolü büyüktür.
Geleceği şekillendirerek, inşa edecek bilginin artmasına paralel olarak, bilim ve teknolojideki ilerlemelere katkı sağlayacak
bugünün çocuklarının, kitap okuma gereksiniminin karşılanması, onların nitelikli ve etkili bir eğitim noktasında desteklenmesi,
kitap okuma ve kütüphane kullanım alışkanlığı kazanmış bireylere dönüştürülmesi ve okuma kültürünün aşılanmasında en önemli
sorumluluklardan birisi de çocuk kütüphanelerine, kütüphanecilerine ve bu kütüphanelerin kullanılış şekline düşmektedir.
Eğitimin kütüphaneden, kütüphanenin de okuma ve araştırma eyleminden bağımsız düşünülmesi mümkün olamamakla birlikte,
okuma ve kütüphane kullanım alışkanlığı kazanmış bireylerin toplumsal ve kültürel anlamda geleceğin inşasında anahtar rol
oynayacağı düşünüldüğünden; bilimsel, eleştirel ve sorgulayan bir toplumun oluşmasında çocuk kütüphanelerinin katkısı
büyük olacaktır. Bu sebeplerle; araştırmamızda, literatürde yer alan çocuk kütüphanelerinin geleceğin inşasındaki rolüne
değinilmekte olup, araştırmanın sosyal ve psikolojik boyuttaki güvenilirliğini de artırmak amacıyla, Balıkesir Atatürk Çocuk
Kütüphanesi’nin çocuklarda okuma ve kütüphane kullanım alışkanlığında etkisi olduğu düşünülen hizmetleri incelenerek,
toplamda 370 ilköğretim birinci kademe 4. sınıf öğrencisine anket uygulanmış, kütüphane görevlileri ile mülakat yöntemine
başvurulmuştur. Araştırma sonucunda, çocuk kütüphanelerinin, okuma ve kütüphane kullanım alışkanlığının oluşmasında ve
doğal olarak bu alışkanlığı kazanan bireylerin gelecekte toplumsal zeminde karşılık bulacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Çocuk Kütüphanesi, Kütüphaneler, Çocuk, Balıkesir
Abstract
Nowadays competitive society, it is important to be able to stand on their own feet, critically question them, solve
problems, get the information they need, and obtain life-long gains by using the information they need. The childrens
libraries It has a big role in educating children at an early age, that contribute to the development of creative capacities
and nurturing intellectual capacities and the development of language skills, which function as a in literary works bridge
between childrens.
One of the most important responsibilities of children libraries will contribute to the advancement of science and technology
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is to fulfill the need to read books, to support qualified and effective education, to transform books into reading and library
usage habits, and to cultivate reading literacy.
While it is not possible to think of education as independent from the library as a reading and researching activity, the
contribution of the children’s libraries will be great in the formation of a scientific, critical and inquisitive society as
individuals who have acquired reading and library habits. The childrens libraries will play a key role in the future of society
and culture.
In our research, the role of the children’s libraries in the literature in the construction of the future is mentioned. The
services of Balıkesir Atatürk Children’s Library which are thought to be the effect of reading and library use habits in
children are examined, 370 elementary school 4th grade students were interviewed and library officers interview methods
were applied. As a result of research in the development of reading and library use habits of children’s libraries, Individuals
this habit has been reached as a result will find an answer in the social sense of the future.
Keywords: Children’s Library, Library, Children’s, Balikesir
1. Giriş
Okuma eylemi bireyin zihinsel/bilişsel, duygusal, psiko-motor gelişimini destekleyerek sosyal yaşamında doğrudan etkili olacak
olan becerilerin kazanılmasında önemli bir yeri doldurmaktadır. Birey çocukluk döneminde kitap okuyarak, düşünme, problem
çözme, hayal gücünü kullanarak yaratıcılık yeteneğini geliştirme ve empati kurma yetisini sahip olurken, çevresini algılama
kapasitesini de geliştirmektedir. Okuma eyleminin erken yaşlarda gerçekleştirilmesinin en önemli katkılarından birisinin de
kişilik gelişimi açısından önem arzeden duygusal ve ruhsal ihtiyaçların karşılaması olduğu bilinmektedir.
Okuma eylemi, düşüncenin beslenmesi, şekillenmesi ve geliştirilmesi açısından önemli olmakla birlikte, okumanın, bireyin
toplumsal ve sosyal ilişkilerini düzenlemesine, yaşamını ve bilgi dağarcığını zenginleştirmesine de olumlu katkıları bulunmaktadır
(Sever, 2004).
Okuma eyleminin süreklilik kazanması bireyin erken yaşlarda kitap ile tanışması ve sürekli olarak kitaplarla beslenmesine
bağlıdır. Okuma alışkanlığının çocukluk döneminde kazanılması kelime hazinesinin artmasına, düşünsel yeteneğin gelişmesine ve
çocuğun kendisini ifade yeteneğine olumlu yönde etkileyeceği bilindiğinden, bu sürecin başarıyla yönetilebilmesi için okumanın
öğrenildiği ilköğretim döneminin önemli olduğu unutulmamalıdır. Bu dönemde çocuğun okuma eylemini sevmesi, eğlenceli bir
uğraş olarak görmesi ve hayatının bir parçası olarak algılaması noktasında ailesine, öğretmenlerine ve okul kütüphanelerine
bir takım sorumluklar düşmekte olup, böylelikle geleceğin inşasında çağdaş, ve gelişmiş bir toplumun yaratılmasında önemli
bir adım gerçekleşmiş olacaktır.
Okumayı hayatının bir parçası olarak kabul eden çocuk, kendisini ve çevresini daha doğru algılayacak, tanıyacak, hayattan
beklentilerini daha doğru kurgulayacak ve kendisini gerçekleştirme potansiyelini artıracaktır. Dolayısıyla çocukların okuma
alışkanlığı kazanmaları bireyi etkilediği gibi toplumun ana dinamikleri üzerinde de dolaylı olarak etkisini bırakacaktır.
Günümüzde bilginin, bilgi sahibi sitemlerin ve bireylerin gücü her geçen gün artmakta, bilgi gereksiniminin ve bilgi ediniminin
toplamsal anlamdaki değeri ve önemi ortaya çıkmaktadır. İçinde yaşadığımız toplumda sadece bilgi sahibi olmak tek başına
yeterli olmamakta, bilginin yeniden üretilmesi ve toplumsal zeminde karşılık bulacak şekilde kullanıma sunulması önemini
daha da artırmaktadır. Bu denli hayatın her alanına damgasına vuran, zaman zaman toplumsal tabuları sarsan, bilgi ve
iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak ilerleyen bilginin üretim serüveni bireyin de yaşamını değiştirmekte,
geliştirmektedir. Bireyin hayatının en erken dönemlerinde kitap ve kütüphane ile tanışması, onun yarınlara daha güçlü bir
şekilde çıkmasını sağlayacağı gibi, okuma kültürü edinmiş, sorgulayan, eleştiren ve üreten bir toplumun temelinin atılmasına
da zemin hazırlayacaktır.
Günümüzün toplumsal olarak en eşitlikçi, tarafsız ve demokratik oluşumları arasında yer alan kütüphaneler, toplumun her
kesimiyle düşünsel, sanatsal ve bilimsel ürünlerini buluşturarak, toplumsal düzlemde karşılık bulacak, kültürel anlamda
gelişimin önünü açacak, geçmişin geleceğe dokunacağı yeni bir düzenin oluşmasına katkı sağlamaktadır. İçinde bulunduğumuz
dijital çağın sağlamış olduğu avantajları da lehine kullanarak kütüphaneler, geleceğin şekillenmesinde bireye sağladığı katkılarla
geçmişteki saygınlığını ve önemini koruyacaktır. Bu sebeple yarının toplumsal düzeninde söz sahibi olabilecek bireylerin
kütüphane kullanım ve okuma alışkanlığı kazanmış bireyler olacağı düşünülmekte olup, çocukluk döneminin ve okul çağının bu
alışkanlıkların oluşmasında önemli olduğu vurgulanmakla birlikte okul ve çocuk kütüphanelerinin geleceğin inşasında önemli
olduğu düşünülmektedir.
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2. Okuma ve Okuma Alışkanlığı
2.1. Okuma
“Bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp bunları çözümlemek veya seslendirmek” (Güncel Türkçe Sözlük,2018 )
olarak tanımlanan okuma eylemi görmek, algılamak, seslendirmek, anlamak ve anlamlandırmak gibi bir takım süreçlerin bir
bütünüdür. Bununla birlikte literatürde okuma eylemi üzerine yapılan tanımlara bakıldığında, gözlerin ve beş duyu organının
çeşitli hareketlerinden ve zihinsel olarak anlamı kavrama becerisinden oluşan karmaşık bir süreçtir. Okuma yalnızca, yazılı
sözcüğün ya da dilin kodunu çözmeyi içermez; o daha çok dünyaya ilişkin bilginin önünde gider ve onunla iç içe geçmiştir
(Aytaş, 2003). Alpay (1991)a göre ise okuma, insanın kendisinden ve çevresinden haberdar olması, okuduğunu anlamak
koşulu ile hangi yaşta olursa olsun yakın çevresi dışındaki dünya ile ilişki kurması olarak görülmektedir.
2.2. Okuma Alışkanlığı
Okuma eyleminin alışkanlığa dönüşebilmesi için, etkinliğin uzun soluklu olarak bireyin yaşamında yer alması, farklı kaynak ve
görüşlerin bu doğrultuda sürdürülmesi gerekmektedir. Okuma alışkanlığı, bireyin okuma eylemini kişisel gereksinimlerinin
bir gereği olarak sürekli, düzenli ve eleştirel bir biçimde sürdürmesidir (Yılmaz, 2004,s.116). Okuma alışkanlığı, bireylerin
yaşamları boyunca elde ettikleri bilgileri, becerileri, anlayışları güçlendirip artıran ve aynı zamanda bu değerlerin bireysel ve
toplumsal yaşama uyarlanmasına olanak sağlayan beceridir (Odabaş, Odabaş, Polat, 2008,s.435).
Okuma eylemi ve okunan yayın süreleri ile ilgili olarak American Library Association tarafından belirlenen ve Yılmaz
(2004,s.116) tarafından çevrilen bir sınıflandırma söz konusudur. Buna göre,
•
Yılda okuduğu kitap sayısı 5’i geçmeyenler, az okuyan okur,
•
Yılda okuduğu toplam kitap sayısı 6 ile 11 arasında olanlar, orta düzeyde okuyan okur, ve
•
Yılda okuduğu toplam kitap sayısı 12’yi aşan kişiler ise çok okuyan okur tipi olarak nitelendirilmektedir (ALA, 1978,
s. 3).
Okuma alışkanlığı okuma eylemine olan eğilimin yansımasıdır ve her eğilimin derinliği söz konusu eğilime ne kadar erken
çağlarda başlandığına bağlı olarak farklılıklar gösterir. Bireysel alışkanlıkların güçlü olmasını sağlayan en önemli etken
alışkanlığa yapılan eğilimin erken yaşlarda başlamasıdır. Okuma alışkanlığının da ilerleyen yaşlarda kalıcı olabilmesi için erken
yaşlarda kazanılması önemlidir. Bu nedenle bireyin okuma alışkanı olmasında iki kurumun önemli görevleri vardır. Bunlardan
ilki aile, ikincisi ise kütüphanelerin de içinde bulunduğu eğitim kurumlarıdır. Küçük yaşlardaki çocuklar öncelikle ebeveyn ve
öğretmen, daha genel olarak aile büyükleri, yakınları ve kütüphaneciler gibi yaşam alanlarının içinde olan kişileri kendilerine
örnek alırlar. Bu nedenle okuyan ve okumaya teşvik eden ebeveynin, öğretmenlerin, kütüphanecilerin ve çocuğun çevresinde
bulunan diğer kişilerin, okuma alışkanlığı yüksek bir toplum yaratmada önemli rolleri bulunmaktadır. Dolayısıyla okumayan bir
ailenin ya da öğretmenin çocuklara okumaları konusunda telkinde bulunması inandırıcı olmayacaktır (Aktaş ve Gündüz, 2004,
s. 21).
3. Kütüphane Kullanım Alışkanlığı
Okuma ve kütüphane kullanımı bir toplumun gelişmişlik düzeyini yansıtan göstergelerden biri olarak kabul edilir. Kütüphane
kullanım oranı konusunda somut bulguların elde edilmesi belli bir kitlenin okuma alışkanı olup olmadığının tespitinden daha
kolaydır. Okuma alışkanlığı kişiden kişiye ve toplumdan topluma değişiklikler gösterir. Eğitim sistemi ve kurumları göz önüne
alındığında okuma konusunda gelişmiş ülkelerin ulaştığı düzeyin geri kalmış ülkeler için de ölçüt olarak alınması rasyonel bir
sonuç veremez. Somut bir örnekle açıklanacak olursa, 1997 yılı verilerine göre Almanya’daki 6.313 halk kütüphanesinde
toplam 149.204.798 kitap hizmete sunulmakta ve bu derme miktarına o yıl 7.028.733 kitap eklenmektedir. Buna karşılık
2006 yılı itibariyle Türkiye’de 1.179 halk kütüphanesinde hizmete sunulan toplam kitap sayısı 12.958.376’dır (Public,
2001; İstatistikler, 2008). Rakamlar iki ülke halkının okuma kültürü arasındaki farkı açıkça ortaya koymaktadır (Odabaş,
Odabaş, Polat, 2008,s.438- 439).
Toplumsal olarak okuma alışkanlığının ne düzeyde gerçekleştiğini belirleyebilmek için bir takım unsurların ölçümü dikkate
alınmaktadır. Genellikle izlenen ilk yol direkt olarak araştırma yapılacak kesim üzerinde gözlem, görüşme veya anket yöntemi
kullanılarak sonucu gidilmektedir. Böyle bir araştırmada toplumun kesimleri arasında ya da geçmişte yapılan konuyla ilgili
araştırmalar arasında bir karşılaştırma yapmak kolaydır. Bunun yanında okuma alışkanlığını tetikleyen ve etkileyen unsurlar
olan günlük gazete sayıları, kitap sayıları, kütüphane sayıları, ödünç-iade istatistikleri gibi veriler de değerlendirmeye
alınmaktadır.
Ülkemizde özellikle öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanım alışkanlığı üzerine birçok araştırma yapıldığı görülmektedir.
Bu araştırmalardan Yılmaz tarafından Ankara’daki ilköğretim öğrencileri üzerine gerçekleştirdiği araştırmada, öğrencilerin
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%70’inin ya hiç kitap okumadığı ya da yalnızca iki ayda bir kitap okuduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine aynı araştırmada
öğrencilerin %50’sinin kütüphane kullanmadığı belirlenmiştir (1994).
Öğrencilerin kitap okuma davranışını yakından etkileyen bir diğer çalışmada ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kitap okumak
yerine televizyon izlemeyi ve bilgisayar kullanımını tercih ettikleri görülmüştür (Aksaçlıoğlu, Yılmaz, 2007).
Ülkemizde basılan kitap sayısının da okuma alışkanlığı ile yakından ilgili olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda bakıldığında,
Türkiye’de basılan kitap sayısının gelişmiş ülkeler seviyesinde olmadığı görülmektedir. Basılan kitap sayıları açısından 2010
yılında Amerika’da 328 259 kitap basılmışken, 2011 yılında Türkiye’de 43 100 kitap basılmıştır (Wordometer,2018).
4. Amaç ve Önem
Araştırmamızın amacı, eğitimin kütüphaneden, kütüphanenin de okuma ve araştırma eyleminden bağımsız düşünülmesi
mümkün olamamakla birlikte, okuma ve kütüphane kullanım alışkanlığı kazanmış bireylerin toplumsal ve kültürel anlamda
geleceğin inşasında anahtar rol oynayacağı düşünüldüğünden; bilimsel, eleştirel ve sorgulayan bir toplumun oluşmasında
çocuk kütüphanelerinin katkısı büyük olacaktır. Bu sebeplerle; araştırmamızda, literatürde yeralan çocuk kütüphanelerinin
geleceğin inşasındaki rolüne değinilmektedir.
5. Araştırma Yöntemi
Çalışmanın yöntemi, olayları ve olguları kendi koşulları içinde inceleyen alan araştırması şeklinde yapılmıştır. Araştırmanın
yapıldığı Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerinin toplam sayısı 1523’tür. Anketlerin 0,95 güven ve 0,05 hoşgörü düzeyine
göre örnekleme büyüklüğü 278 olarak belirlenmiş olup toplamda 294 öğrenciye anket uygulanmıştır.
6. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni, Atatürk İlköğretim Okulu’na kayıtlı 1523 öğrenciden oluşmaktadır. Buna dayanarak örneklem, 20172018 eğitim- öğretim yılında Atatürk İlköğretim Okulu 294 4. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır.
7. Verilerin Toplanması
Balıkesir Atatürk Çocuk Kütüphanesi’nin çocuklarda okuma ve kütüphane kullanım alışkanlığında etkisi olduğu düşünülen
hizmetleri incelenerek, toplamda 294 ilköğretim birinci kademe 4. sınıf öğrencisine anket uygulanmış, kütüphane görevlileri
ile mülakat yöntemine başvurulmuştur.
8. Bulgular
Atatürk İlköğretim Okulu 4. Sınıf öğrencilerinin kütüphane algısı, kütüphane kullanım alışkanlığı ve okuma tercihlerini
saptayabilmek, elde edilecek bulgular ışığında öğrencilerde kütüphane kullanım alışkanlığı oluşturmak, alanımızdaki
uygulamacılara kütüphane hizmetlerinin kurgulanmasında önerilerde bulunmak adına anket uygulanmıştır. Araştırma verilerinin
analizi, tabloların oluşturulması ve değerlendirilmesi için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programının 20
versiyonu kullanılmıştır.
Yapılan araştırma sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.
8.1. Örneklemi Oluşturan Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı

Grafik 1. Öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı
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Araştırmaya 294 kişi dahil edilmiştir. Örnekleme katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, % 51,7’si kız
(152 kişi), % 48,3’ü (142 kişi) erkeklerden oluşmaktadır.
8.2. Örneklemi Oluşturan Öğrencilerin Ödev Yapmak İçin Nerelerden Yararlandığı
Tablo 1. Örneklemi Oluşturan Öğrencilerin Ödev Yaparken Nerelerden Yararlandığı

ÖDEV YAPMAK IÇIN
İNTERNETTEN YARARLANIRIM
AILEME SORARIM
EVIMIZDEKI KITAPLARA BAKARIM
ARKADAŞLARIMA SORARIM
OKUL KÜTÜPHANESINDEN YARARLANIRIM
DIĞER
TOPLAM

YANIT SAYISI
153
179
121
20
12
35
520

YÜZDE
% 52
% 61
% 41
% 7
% 5
% 8
%100

Örneklemi oluşturan öğrencilerin ödev yaparken okul kütüphanesini hangi oranda kullandıklarını tespit edebilmek adına, “ödev
yaparken nerelerden yararlanıyorsunuz? Sorusu sorulmuştur. Buna göre, ödev yaparken öğrencilerin büyük çoğunluğu
ailelerinden destek almakta (179 kişi, %61), internetten yararlanmakta (153 kişi, % 52) ve evlerinde yer alan kitaplara
(121 kişi, %41) başvurmaktadırlar. Okul kütüphanesini kullandığını belirtenlerin oranı (12 kişi, %5) oldukça düşüktür.
Arkadaşlarından yardım alan (20 kişi, %7) ve diğer yollardan ödevlerini yapan (35 kişi, %8) öğrencilerin oranı da oldukça
düşüktür.
8.3. Örneklemi Oluşturan Öğrencilere Göre Okulda Bulunması Gereken Birimler
Tablo 2. Örneklemi oluşturan öğrencilere göre bir okulda öncelikle bulunması gereken bölümler

SIZCE HANGI BÖLÜMLER BULUNMALIDIR?
BILGISAYAR LABORATUVARLARI
KÜTÜPHANELER
RESIM, MÜZIK VE IŞ ATÖLYELERI
HEPSI
TOPLAM

YANIT SAYISI
33
113
38
140
324

YÜZDE
% 11
% 39
% 13
% 48
%100

Araştırmaya dahil edilen öğrencilere göre bir okulda bulunması gereken birimler arasında kütüphaneler oldukça önemli bir
yerdedir. Sırayla bakacak olursak; kütüphaneler % 39, resim, müzik ve iş atölyeleri %13 ve bilgisayar laboratuvarları %11
olarak tespit edilmiştir. Öncelik sırasında adı geçen birimlerin hepsinin yer alması gerektiği savunan öğrencilerin oranı %48
olarak tespit edilmiştir.
8.4. Örneklemi Oluşturan Öğrencilerin Okul Kütüphanesi Kullanım Sıklığı
Tablo 3. Öğrencilerin okul kütüphanesi kullanım sıklığı

OKUL KÜTÜPHANESI KULLANIM
SIKLIĞI
HIÇ KULLANMAM
AYDA 1 KEZ
HAFTADA 1 KEZ
HAFTADA 2 YA DA DAHA FAZLA
HERGÜN
TOPLAM

YANIT SAYISI

YÜZDE

44
78
83
62
27
294

% 15
% 27
% 28
% 21
%9
%100

Araştırmaya katılan öğrencilerin okul kütüphanesini kullanım sıklığına bakıldığında, hiç kullanmayanların oranı %15 (44 kişi)
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iken; ayda 1 kez kullananların oranı %27 (78 kişi), haftada 1 kez kullananların oranı %28 (83 kişi) ve hergün kullananların
oranı ise %9 (27 kişi) olarak ölçülmüştür.
8.5. Örneklemi Oluşturan Öğrencilere Göre Okul Kütüphanesinin Kendilerine Yarar Sağlama Durumu
Grafik 2. Okul kütüphanesi öğrencilere yarar sağlıyor mu?

Öğrencilerin büyük çoğunluğu okul kütüphanelerinin kendisine yarar sağladığını (220 kişi, % 75) düşünmektedir. Okul
kütüphanesinin kendisine yara sağlamadığını düşünenlerin oranı % 10 olarak ölçülmüştür. Bu soruya kısmen diyenlerin oranı
ise % 15 olarak tespit edilmiştir.
8.6. Örneklemi Oluşturan Öğrencilerin Okul Kütüphanesi Hizmetlerinden Durumu
Grafik 3. Öğrencilerin okul kütüphanesi hizmetlerinden memnuniyet durumu

Örnekleme katılan öğrenciler büyük çoğunluğu okul kütüphanesinin hizmetlerinden memnun olduğunu belirtmiştir. Sırasıyla,
çok memnunum diyenlerin oranı %48, memnunum diyenlerin oranı %45 iken memnun olmayanların oranı ise %7 olarak
tespit edilmiştir.
8.7. Örneklemi Oluşturan Öğrencilerin Okul Kütüphanesi Kullanım Amaçları
Tablo 4. Öğrencilerin okul kütüphanesi kullanım amacı

KITAP OKUMAK IÇIN
DERS ÇALIŞMAK IÇIN
İLGI ALANIMDAKI BILGILERE ULAŞMAK IÇIN
ARKADAŞLARIM DA KULLANDIĞI IÇIN
ÖDÜNÇ KITAP ALMAK IÇIN
BILGISAYAR KULLANIMI/ İNTERNET ERIŞIMI IÇIN

211
30
79
3
31
3
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% 73
% 10
% 27
%1
% 11
%1
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OKUL KÜTÜPHANESINI KULLANMIYORUM
44
% 15
TOPLAM
401
%100
Öğrencilerin okul kütüphanesini kullanım amaçlarına bakıldığında, büyük bir çoğunluğu kitap okumak için kullandığını (211
kişi, %73) belirtmiştir. Diğer yanıtlar sırasıyla; ilgi alanımdaki bilgilere ulaşmak için (79 kişi, %27), ödünç kitap almak için
(31 kişi, %11), ders çalışmak için (30 kişi, %10), bilgisayar kullanımı/ internet erişimi için (3 kişi, %1) ve arkadaşlarım da
kullandığı için (3 kişi, %1) şeklinde belirlenmiştir.
8.8. Örneklemi Oluşturan Öğrencilerin Okul Kütüphanesi Kullanmama Nedenleri
Tablo 5. Öğrencilerin okul kütüphanesi kullanmama nedeni

OKUL KÜTÜPHANESINI NEDEN KULLANMIYORSUNUZ?
OKUL KÜTÜPHANESININ OLDUĞUNU BILMIYORUM
KÜTÜPHANE KULLANIM ALIŞKANLIĞI EDINMEDIM
KITAP OKUMAYI SEVMIYORUM
DERSLERIME ETKISININ AZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM
OKUL KÜTÜPHANESI YETERLI KAYNAĞA SAHIP DEĞIL
KÜTÜPHANE KULLANMA KONUSUNDA YETERI KADAR BILGIM YOK
OKUL KÜTÜPHANECISININ DAVRANIŞLARI ETKILI OLUYOR
DAHA ÇOK INTERNETI TERCIH EDIYORUM
ZAMANIM OLMUYOR
FIZIKSEL ORTAM YETERSIZ
DIĞER
TOPLAM

YANIT SAYISI
6
38
23
7
18
11
11
11
85
9
53
272

YÜZDE
%2
% 15
%8
%2
%7
%4
%4
%4
% 31
%4
% 19
%100

Öğrencilerin okul kütüphanesi kullanmama nedenlerine bakıldığında, büyük bir çoğunluğu zamanın yetmediğini belirtirken,
kütüphane alışkanlığı edinmeyenlerin oranı ise %15 olarak belirlenmiştir. Okul kütüphanesini neden kullanmıyorsunuz?
Sorusuna öğrencilerin vermiş olduğu diğer cevaplar sırasıyla; kitap okumayı sevmiyorum %8, okul kütüphanesi yeterli
kaynağa sahip değil %7, fiziksel ortam yetersiz %4, daha çok interneti tercih ediyorum %4, okul kütüphanecisinin davranışları
etkili oluyor %4, kütüphane kullanma konusunda yeterli bilgim yok %4, derslerime etkisinin az olduğunu düşünüyorum %2
ve okul kütüphanesinin olduğunu bilmiyorum % 2 olarak tespit edilmiştir. Okul kütüphanesini kullanmama nedeni olarak diğer
seçeneği seçenlerin oranı ise %19 olarak görülmüştür.
8.9. Örneklemi Oluşturan Öğrencilere Göre Okul Kütüphanesinin Hayatında Gerçekleştirdiği Değişiklikler
Tablo 6. Okul kütüphanesi kullanan öğrencilerin hayatındaki değişlikler

Tablo 6. Okul kütüphanesi kullanan öğrencilerin hayatındaki değişlikler
OKUL KÜTÜPHANESINI NEDEN KULLANMIYORSUNUZ?
OKUL KÜTÜPHANESI KULLANMIYORUM
DAHA ÇOK KITAP OKUMAYA BAŞLADIM
BILGISAYARI DAHA AZ KULLANMAYA BAŞLADIM
ARADIĞIM BILGIYI DAHA KOLAY BULMAYA BAŞLADIM
DAHA DÜZGÜN KONUŞMAYA BAŞLADIM
ARKADAŞLARIMLA DAHA AZ VAKIT GEÇIRMEYE BAŞLADIM
DERSLERIMDEKI BAŞARIM ARTTI
ÇEVREMDEKI INSANLARIN VE AILEMIN TAKDIRINI KAZANDIM
İNSANLARLA ILIŞKIM DAHA IYI OLMAYA BAŞLADI
DIĞER
TOPLAM
552

YANIT SAYISI
44
149
39
61
40
7
64
47
51
26
528

YÜZDE
% 15
% 51
% 13
% 21
% 14
%2
% 22
% 16
% 17
%9
%100
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Örnekleme katılan öğrenciler “okul kütüphanesini kullanmaya başladıktan sonra hayatınızda neler değişmeye başladı ”
sorusuna sırasıyla; daha çok kitap okumaya başladım (149 kişi, %51), derslerimdeki başarım arttı (64 kişi, %22), aradığım
bilgiyi daha kolay bulmaya başladım (61 kişi, %21), insanlarla ilişkim daha iyi olmaya başladı (51 kişi, %17), çevremdeki
insanların ve ailemin takdirini kazandım (47 kişi, %16), daha düzgün konuşmaya başladım (40 kişi, %14), bilgisayarı daha
az kullanmaya başladım (39 kişi, %13) şeklinde yanıt belirtmişlerdir. Ayrıca 26 kişi daha başka değişikliklerin olduğunu
belirtirken, 7 kişi arkadaşlarıyla daha az vakit geçirmeye başladığı belirtmiştir. Kütüphaneyi kullanmayanların sayısı 44 kişi
(%15) olarak görülmüştür.
8.10. Örneklemi Oluşturan Öğrencilere Göre Okul Kütüphanesinin Fiziksel Yeterliliği
Grafik 4. Öğrencilerin gözünde okul kütüphanesinin fiziksel yeterliliği

Ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu okul kütüphanesinin fiziksel olarak yeterli ve güzel olduğunu belirtmiştir (180
kişi, %63). Okul kütüphanesin fiziksel olarak yetersiz gören öğrenci sayısı 8 kişi olarak belirlenmiştir.
8.11. Örneklemi Oluşturan Öğrencileri Okumaya Özendiren Etkenler
Tablo 7. Öğrencilerde okumaya özendiren etkenler

KITAP, DERGI, GAZETE OKUMAMDA
KENDI ISTEĞIM
ÖĞRETMENLERIMIN ETKISI
AILEMIN ETKISI
ARKADAŞLARIMIN ETKISI
OKUL KÜTÜPHANESININ ETKISI
DIĞER
TOPLAM

YANIT SAYISI
181
54
59
11
42
32
379

YÜZDE
% 62
% 18
% 20
%4
% 14
% 11
%100

Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasında en çok kendi isteklerinin etkili olduğu (181 kişi, %62) tespit edilmiştir. Diğer
sonuçlar sırasıyla; kitap, dergi, gazete okumam da, ailemin etkisi (59 kişi, %20), öğretmenlerimin etkisi (54 kişi, %18), okul
kütüphanesinin etkisi (42 kişi, %14), diğer (32 kişi, %11) ve arkadaşlarımın etkisi (11 kişi, %4) şeklindedir.
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8.12. Örneklemi Oluşturan Öğrencilerin Kitap Okuma Durumları
Grafik 5. Öğrencilerin aylık kitap okuma sayıları

Örnekleme dahil edilen öğrencilerin büyük çoğunluğunda okuma alışkanlığının oluştuğu söylemek mümkündür. Öğrencilerin
% 66’sı ayda 4-6 kitap okurken, %30’u 1-3 kitap okumaktadır. Ayda 1 kitap okuyan öğrenci sayısı 12 iken hiç okumadığını
belirten öğrenci sayısı ise 3 olarak tespit edilmiştir.
8.13. Örneklemi Oluşturan Öğrencilerin Okuduğu Kitapları Temin Etme Durumu
Grafik 6. Öğrencilerin kitapları nerelerden temin ettiği

Örnekleme dahil edilen öğrencilerin büyük bir kısmı okumuş olduğu kitapları satın aldığını (151 kişi, %52) belirtmiştir. Okul
kütüphanesinden ödünç aldığını belirten öğrenci sayısı 73 (%25) iken, arkadaşlarıyla değişerek okuduğunu belirtenlerin
sayısı 56 (%19) olarak tespit edilmiştir. Okuduğu kitapları satın alan, arkadaşlarıyla değiştiren, okul kütüphanesinden de
sağlayan öğrenci sayısı ise 77 olarak (%26) belirlenmiştir.
Sonuç ve Öneriler
•
Çalışmamız göstermiştir ki örnekleme dahil edilen öğrencilerin büyük çoğunluğu okuma alışkanlığı edinmiştir. Ayda
ortalama 1-3 kitap okuyan ve 4-6 kitap okuyan öğrencilerin toplam oranı %97 (278 kişi) olarak ölçülmüştür. Bireyin daha
çocukken kitapla ve kütüphaneyle tanışıyor olması yaşam boyu kazanmış olduğu alışkanlığı sürdürmesi açısından oldukça
önemlidir.
Okul çağında çocuklarda okuma alışkanlığının kazandırılması ve bu alışkanlığın sürdürülmesi noktasında birçok bileşenin etkisi
olduğu unutulmamalıdır. Aile ile başlayan kitap ile tanışma süreci, okulun hayatında girmesiyle birey açısından öğretmenin,
okul kütüphanecisinin desteği ile pekiştirilecektir. Okullarımızda kurulacak kütüphanelerin, profesyonel kütüphanecilerin ve
konu uzmanı eğitmenlerin katkısıyla öğrencinin hayatında kitabın önemi artacaktır.
Okul kütüphanesinin öğrencilerdeki kitap okuma alışkanlığını pekiştirecek halkla ilişkiler çalışmalarına, kütüphaneyi öğrencinin
gözünde cazibe merkezi haline getirecek uygulamalara ve öğretmenlerle koordineli yürüteceği kütüphane içerisindeki
etkinliklere gereksinimi söz konusudur.
554

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri

•
Öğrencilerin büyük çoğunluğu kütüphane kullanım alışkanlığına sahip olduğu görülmektedir. Özellikle 4. sınıf
öğrencilerinin %58 gibi bir oranda haftada en az bir kez kütüphane kullanıyor olması sevindirici bir durumdur. Okul
kütüphanelerinde kullanımı üst seviyeye çıkaracak uygulamalardan olan bazı derslerin kütüphane içerisinde işlenmesi
uygulaması çocuklarda okuma ve kütüphane kullanım alışkanlığına olumlu katkı sağlayacaktır.
Kütüphane içerisinde gerçekleştirilecek okuma etkinliklerinin öğrencilerde oluşabilecek kitap ve kütüphane algısına olumlu
etkisi olacaktır. İlerleyen süreçte bu olumlu algının kütüphanecilik mesleğine de olumlu bir bakışın kazandırabileceği söylenebilir.
Bununla birlikte kütüphane kullanımını yukarıya çekecek bir çalışma alanı ise yürütülecek halkla ilişkiler çalışmalarıyla
mümkündür. Kütüphane içerisinde puzzle, satranç vb akıl oyunlarının oynanabileceği bir alanın ayrılması, günlük, haftalık
kitap tanıtımlarının yapılması çocukları kütüphaneye çekebilecektir.
•
Okul kütüphanesinin öğrenciler tarafından daha çok kitap okumak için kullanıldığı görülmektedir. Öğrencilerin kitap
okuma eylemini kütüphanede gerçekleştirmelerini sorguladığımızda, özellikle Türkçe derslerinin zaman zaman kitap okumak
için kütüphane gerçekleştirildiği ve uzun öğle aralarında kütüphanenin açık olması sebebiyle kullanımın yoğun olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Ayrıca okul kütüphanesini kullanan öğrencilerin ders çalışmak ve ilgilendikleri alanla ilgili kitaplara erişim için de kütüphaneyi
kullandığı görülmektedir. Bu durum bireyin ileri ki yaşamında önemli bir basamağı teşkil edecek olan gereksinim duyulan
bilginin kütüphaneden erişilebileceği algısının oluşturulması açısından önemlidir.
Ayrıca okul kütüphanesinde kullanıcı bilgisayarlarının ve internetin olmayışı öğrenciyi kitaba yönlendirirken kütüphanedeki
bilgi kaynaklarının herhangi bir sınıflamaya tabi tutulmaması da bilgiye erişim açısından defekt oluşturmaktadır.
•
Okul kütüphanesinin kullanılmamasının sebeplerini öğrenmek kullanıcı kitlesinin beklentisi doğrultusunda hizmet
üretebilmek açısından oldukça önemlidir. Bu açıdan bakıldığında; öğrencilerin büyük çoğunluğu (%38) zaman konusundan
yakınmaktadır. Aileler açısından öğrenciden beklenen akademik başarı öğrencileri sürekli olarak dersler ve kurslar arasında
mekik dokur hale getirmiştir. Yapılan görüşmelerde öğrencilerin büyük çoğunluğu yalnızca ders aralarında kütüphaneye
gidebilmektedir. Okul çıkışında direk etüt merkezlerine giden büyük bir öğrenci kitlesi söz konusudur. Bu durum da doğal
olarak okul kütüphanesine yeterince zaman ayırmalarına engel oluşturmaktadır.
Ayrıca öğrencilerin okul kütüphanesinin yetersizliğini göz önünde bulundurarak, kütüphane çalışanının davranışından
etkilenerek de kütüphaneyi kullanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu noktada yapılması gerekenler öncelikle okul yönetiminde
konunun hassasiyetinin paylaşılmasıdır. Ayrıca kütüphane personellerinin kütüphanecilik eğitimi almış, konusunda uzman,
çocukları kitap okumaya ve kütüphane kullanımına özendirecek bireyler olması oldukça önemlidir.
•
Öğrencilerin büyük çoğunluğu okul kütüphanesi mekânsal olarak yeterli görmektedir. Yapılan inceleme sonucunda
okul kütüphanesinin fiziksel olarak okulun hemen her yerinden kolayca ulaşılabilir olduğu, kendisine ait bir deposu olduğu
belirlenmiştir. Ancak fiziksel kapasite olarak büyük bir sınıfı andıran kütüphanenin gerekli yönlendirmeleri eksik, kitaplar
uzman bir personel tarafından sınıflandırılmamıştır. Bununla birlikte kütüphanenin masa, sandalye ve rafları öğrencilerin boyu
da göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir.
Okul kütüphanesinde bilgi kaynağını raftan bulabilmek oldukça zorlu bir süreç istemektedir. Herhangi bir sınıflamanın olmaması
ya da kullanılmaması öğrencilerde kütüphane kullanımı konusunda bir eksiklik olarak görülmelidir. Bireyin ilerleyen süreçte
basit bir sınıflamaya dahi alışmamış olması bilgiye erişimde sancılı bir dönem yaratacağı düşünülmektedir.
Okul kütüphanesinde görevli personellerin konuya hakim, kütüphaneciliğin önemini kavramış meslek mensupları olması da
mesleğin saygınlığını artıracağı gibi, öğrencilerde farklı bir kütüphane algısı da doğuracaktır.
•
Öğrencilerin okumuş olduğu kitapları nerelerden temin ettiğine baktığımızda da okuma alışkanlığı ve kütüphane
kullanım alışkanlığı kazanmış olan bireylerin okul kütüphanesinden ödünç kitap almayı tercih ettiği görülmektedir. Gerek
öğretmenlerin yönlendirmesi, gerekse kütüphanecilerin sahip olduğu kitapların öğrencilere tanıtmasının, yaratıcı kütüphane
etkinliklerinin sürdürülmesinin bu oranı daha da yukarı çekeceği düşünülmektedir.
Bir diğer açıdan öğrencilerin büyük çoğunluğu (%88’i) zaten kütüphanelerinin okul içerisinde yer alması gerektiğini
düşünmektedir. Burada yapılması gereken kütüphanenin fiziksel olarak varlığından ziyade hangi amaçlara hizmet etmek için
olduğu vurgulayacak çalışmaların yapılmasıdır.
•
Yapılan araştırma sonucunda öğrencilerin ödevlerini yaparken okul kütüphanesini yeterince kullanmadığı görülmüştür.
Bu noktada yapılması gereken öğretmenlerin müfredata uygun konularda öğrenciyi araştırma yapmak için, ödevlerini
yaparken öğrencilerin yararlanacağı kütüphanedeki kaynak kitaplara yönlendirmesi gerekmektedir. Öğrenci daha şimdiden
araştırmaya özendirilmiş olacak ve öğrencide kütüphanedeki bilgi kaynaklarının doğru bilgiyi barındırdığı algısı oluşacaktır.
•
Öğrencilerin gözünde okul kütüphanesi onlara yarar sağlamaktadır (%75). Yararın ölçülebilir olması açısından ve okul
kütüphanesinin kullanıcı kitlesinin beklentileri doğrultusunda hizmet üretebilmesi açısından sık sık öğretmenlerle ve velilerle
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görüşülmeli, beklentileri alınmalıdır. Ayrıca küçük geri bildirimlerle öğrencilerin istekleri de her eğitim öğretim döneminde
değerlendirilmelidir.
•
Belki de araştırmamız açısından en önemli sonuç, öğrencilerin okul kütüphanesini kullanmaya başladıktan sonra
hayatındaki değişikliklerin öğrenilmesidir. Bu açıdan bakıldığında rahatlıkla denilebilir ki okul kütüphanesi öğrencilerin kitap
okuma alışkanlığı kazanmasında en önemli bileşenlerin başında gelmektedir. Ayrıca öğrencilerin derslerindeki akademik başarısı
da onlara göre okul kütüphanesini kullanmaya başlayınca artış göstermiştir. Bununla birlikte aradığı bilgiyi daha kolay
bulan, bilgiye erişim güçlüğü yaşamayan, etrafındaki insanların takdirini kazanan öğrenciler tüm bunların okul kütüphanesini
kullanmaya başlayınca olduğunu düşünmektedir.
Okuma alışkanlığının kazandırılmasında onu besleyen, bilgi erişim noktasında destekleyerek akademik başarısı üzerinde dolaylı
katkı sağlayan okul kütüphaneleri bir toplum için hayati derece öneme sahiptir. Geleceğin inşa edilmesinde, toplumsal rollerin
belirlenmesinde, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda bireyin gelişimine destek olunması konusunda okul kütüphanelerin yeri
ve rolü unutulmamalıdır.
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