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Öz

Makalede halk kütüphanelerinin sorunlarını tartışmak ve
çözüm yolları aramak için inisiyatif oluşturmak amacıyla
bir grup halk kütüphanecisi tarafından kurulan Halk

Kütüphaneleri Platformu tanıtılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Halk kütüphaneleri; halk kütüphaneleri
platformu; sosyal medya.
Abstract

In the article, the Public Libraries Platform, which is formated by a group of public librarians, is
introduced for the purpose of taking an initiative to discuss the problems of public libraries and seek

solutions.
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Halk, çocuk ve edebiyat müze kütüphanelerinde çalışan personelin bilgi paylaşması amacı ile
19 Şubat 2014 tarihinde Halk Kütüphaneleri Platformu adıyla kurulan sitemize http://www.
halkforum.com adresinden ulaşabilmektedir. Meslektaşlarımızın da tahmin edeceği gibi halk
kütüphanelerimizdeki sorunlarımızın genellikle ortak olduğu düşünülmektedir. Bunlar;
•
•

Nitelikli personel azlığı (ya da olmaması),
Ödenek yetersizliği,

Bina vb.
temel sorunlar olarak görülmekte ve sorunlara uzun süredir çözüm bulunmamaktadır.
•

Halk kütüphanesi personelinin bu konular hakkında sessiz düşündüğü, Bilgi ve Belge Yönetimi
bölümleri öğretim üyelerinin sorunlara dikkat çekmeye çalıştıkları aşikârdır. Gelinen noktada
soruna kalıcı çözümler üretilememiş olması nedeniyle bir de sessiz çoğunluktan sorunların
dinlenmesi savı ortaya çıkmıştır Kronik hale gelmiş sorunların dışında; kütüphanelerimizde
KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi), HYS (Harcama Yönetim Sistemi), TKYS
(Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi), KPHYS (Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi)

gibi sistemlerin ve bütçe kullanımının tam olarak öğretilememesi, Analitik Bütçe Rehberinde
bulunan ekonomik kodların bilinmemesi sebebiyle ödeneklerin harcanamaması, hizmet içi
eğitimin yapılamaması, etiketleme, ciltleme vb. teknik işlerden kaynaklı iş yoğunluğu, KOHA
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Otomasyon Sisteminin tam olarak öğrenilememesi, kütüphanelerde kullanılacak teknolojiyi
takip edemeyen ya da bilgisi olmayan personelin hizmet sağlayıcı şirketler tarafından çeşitli
özendirmelerle kullanışlı olmayan makine ve malzemelerin cazip hale getirilerek kütüphanelere
satılması vb. sadece halk kütüphanesi çalışanlarının bileceği sorunları da mevcuttur Bu sorunlar
karşısında meslektaş ve kütüphanelerimizin mağdur olmasını önleyici her türlü bilgi ve birikim
platformumuzda paylaşılmakta, tartışmaya açılmakta, öneriler alınmaktadır Sorunlara olanaklar
elverdiğince bazen de imkanlar zorlanarak yerelde çözüm bulunmaya çalışılmaktadır

2013 yılı bilgilerine göre sayısı 1118 olan halk kütüphanelerinde çalışan 3386
personelin sadece 511’i kütüphanecidir^ Halk kütüphanelerinde kütüphaneciler “ev sahibi”
olması gerekirken yıllardır “misafir” konumundadır Yeri geldiğinde bir kütüphaneciden daha
iyi hizmet veren alaydan yetişmiş birçok personel de bulunmaktadır Bu şansa sahip olmayan
ve tek kütüphaneci, tek memur, tek işçi olarak çalışan ya da geçici görev ile başka kurumlardan
gelen tek personelin çalıştığı kütüphanelerimiz de mevcuttur Bu personelin bilgi eksikliği,
tamamlayıcı unsur olarak gördüğümüz il halk kütüphanelerinin yeterli desteği vermemesi,
yukarıdaki sayılan sorunların oluşturduğu zaman kaybı, yakın iller dışındaki çoğu kütüphane

çalışanının birbirini tanımaması sonucu yeterli yardımlaşma ortamının bulunmaması gibi
nedenlerden ötürü Halk Kütüphaneleri Platformu gibi bir bilgi birikim ve paylaşım ortamı
ihtiyacı üzerine ortaya çıkmıştır
Halk Kütüphaneleri Platformu veya kısa adıyla halkforum.com akla gelen gelmeyen
ilgili bütün sorunların paylaşabileceği ve çözüm yollarının bulunabileceği, kütüphanelerin ve
meslektaşların arasındaki kilometrelerce uzaklıktaki mesafeleri yakınlaştırmayı sağlamak için
kurulmuştur
Halkforum.com Bayburt İl Halk Kütüphanesinde kütüphaneci olarak göreve başlamış
ve orada görevine devam eden Ahmet Uğur ÖZÇELİK tarafından kurulmuştur Rize Derepazarı

İlçe Halk Kütüphanesinde görev yapan Şaban AKSOY, Bitlis İl Halk Kütüphanesinde
kütüphaneci olarak göreve başlamış ve orada görevine devam eden Hakan YÜCEL ve Antalya
Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesinden kütüphaneci Mehmet KÜÇÜK tarafından gönüllü olarak
yönetilmektedir

50. Kütüphane Haftası etkinlikleri sırasında bu platformu gönüllü yürütenler bir araya
gelerek, taşradan hafta etkinliklerine katılmak amacıyla gelen meslektaşlarımızla platform
hakkında görüş alışverişi yapmıştır Ayrıca meslektaşlarımıza kısa bir anket uygulanarak
çalıştıkları kütüphanelerde yaşadıkları sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Anket çalışmasının
sonucunda da sorunların benzer olduğu gözlenmiş, ortak çözümler üretmek ve bunları paylaşmak
amacıyla meslektaşlarımız lıalkforum.com’a davet edilmiştir
Üyelik sisteminin esas olduğu platformumuzda, üyelik ile tüm çalışanlar burada soru(n)
larına cevap bulabilir ya da başkalarının soru(n)larına cevap verebilirler Daha önce denenen
benzer bazı uygulamalarda üyelerin birbirine hakaretleri sonucunda sitelerin kapatılması
1 5 Şubat 2015 tarihinde http://www.kutuphaneturkiye.org.tr/wp-content/uploads/2014/07/2-T%C3%BCrkiyede-Halk-K%C3%BCt%C3%BCphanelerinin-Durumu.pdf adresinden erişildi.
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nedeniyle üyelik yapılırken titiz davranılmaktadır. Üyelik yapılırken doğru bilgilerin
girilmesine, sahte hesap açılmamasına özen gösterilmekte ve iletişim için telefon numaraları ve
e-posta adresleri istenmektedir. Maalesef günümüzde bu bilgileri de mahremiyet çerçevesinde

değerlendiren meslektaşlarımız mevcut olup, bunları vermemek adına zaman zaman hakarete
varan notları üyelik bilgilerine yazmaktadırlar. Bazen de gelişi güzel ve kontrol edilmez
düşüncesiyle yanlış bilgiler girilmektedir Bu tarz bilgi veren üye adaylarının bilgilerini sitede
ifşa etmek yerine üye olmak isteyenlerin vereceği doğru bilgilerle iletişimimizi sağlam temeller
üzerine kurmak istediğimizi tekrar tekrar beyan etmekteyiz, etmeye devam ediyoruz.
Oluşturulan bu iletişim kanalında toplam üye sayımız 687 olup, 5 kategoride 21 bölümde
263 konu ve 1044 iletiyle büyüme'ktedir. İlerleyen zamanlarda forumdaki konu dağınıklığını
genelden özele ve birbirleri ile bağlantılı konu başlıkları etrafında toplayıp forumun halk
kütüphaneleri çalışanları tarafından daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaya çalışacağız.
Konulara ilişkin videolar eklenmekte olup, hareketli resim olarak üyelik ya da kütüphanecilik
ile ilgili adım adım anlatımı olan sistemsel görseller de lıazırlanmaktadır.

Tüm temel sorunların aşılmasına vesile olunması durumunda, halk kütüphanelerinin
okuma alışkanlığının arttırılması, bilgi okuryazarlığının öğrenilmesi, yaşam boyu öğrenmenin
yerleştirilmesi, halkla ilişkiler kapsamında yapılacak çeşitli etkinlikler gibi asli görevlerini
yerine getirme ortam ve zamanı ile meslektaşlarımızın hizmet şevkini bulacağına inancımız
tamdır
Günümüze kadar Halk Kütüphaneleri Platformuna üye olmuş ve desteklerini

esirgemeyen üyelerimize sonsuz teşekkürlerimizi bildirmekten mutluluk duymaktayız. Halk
Kütüphaneleri Platformu’na Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı olarak
çalışan meslektaşlarımızın üye olmalarından ve soracakları her sorudan ve paylaşacakları her
bilgiden mutlu olacağımızı büyük bir heyecanla bildiririz.

