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ÇALIŞMA GRUBU-1: ŞEHİR PLANLAMADA KÜTÜPHANELERİN YERİ 

1 

Antik kentlerde, şehrin merkezinde demokrasinin geliştiği mekanlar olarak planlanan 

kütüphaneler; süreç içerisinde saray, kilise, medrese gibi idari birimlerin arşivlerini tutan 

mekanlar haline dönüşmüş, sonrasında bilginin toplumun her kesimine ulaşmasının önemini 

sağlayan reform hareketi ile şehirlerde erişilebilir ve toplumun her kesimine hizmet sunan 

halk kütüphaneleri, yani kamusal mekanlar haline gelmiştir. 

2 Kütüphaneler, özellikle de halk kütüphaneleri, toplumun her kesiminin bir araya geldiği ve 

sosyalleştiği kurumlar haline gelmelidir. 

3 
Şehir planlama; toplumun her ihtiyacına çözüm bulmakla yükümlüdür. Kütüphaneler 

toplumun temel ihtiyacıdır. Bu kapsamda, kütüphaneler kent planlarında topluma hizmet 

veren sosyal altyapı ağı içerisinde yer alması mecburi olan kamusal mekânlardır.    

4 

Geleneksel açıdan kütüphanelerin -tarihimizde de olduğu gibi- toplanma yeri ve kültürel 

buluşma noktası olma özeliğinin koruması gerekmektedir. Sahip olunan zengin kültürün; 

teknolojik imkânlar ile harmanlanarak, aidiyet duygusu ile kütüphaneler planlanmalıdır. 

Tarihsel varlık, toplumsal güç ve kültürel zenginlik kütüphaneler aracılığı ile yaşatılmalıdır.  

5 
Mevcut kültürümüzde kütüphaneler, bilgiye erişilen yerler olarak tanımlanır.  Geçmişi 

bilmeden geleceği şekillendiremeyiz. Kütüphanelerin bu anlamda bağlayıcı rolü olmalıdır. 

Kültürel sürekliliği sağlamalıdır. 

6 Kültürel bağların kurulması kent kitaplıkları ile sağlanabilir. 

7 Kütüphaneler kentin temel hafızası olmalıdır. Çünkü içlerinde kent arşivlerini de 

barındırırlar. 

8 

Kütüphaneler kurulurken yörenin ihtiyaçları iyi analiz edilmelidir. Halk kütüphaneleri 

planlanırken, çeşitli hizmetlerin sağlanmasına olanak veren estetik ve çevre ile bütünleşen 

projeler geliştirmek gerekmektedir. Kütüphane tasarımında tüm yörelerde uygulanabilecek 

tek bir tip proje yaklaşımının terk edilerek, ulusal bir strateji ve yerel talepler doğrultusunda 

karar alınması ve uygulamaya geçilmesi önemlidir. 

9 
Ülkesel, bölgesel ve yerel ölçekte kütüphane stratejisi belirlenmelidir. Ülkesel ölçekte 

mevzuat düzenlemeleri ve ulusal politikalar; bölgesel ölçekte kişi başına kütüphane 

hizmetleri ve kent ölçeğinde ise komşuluk birimi vb. konular gündeme gelmelidir. 
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10 Kütüphane hizmet sunumunun ülkenin her yerinde eşit olması için hizmet standartları 

belirlenmelidir. 

11 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) veri tabanı üzerinden ulusal kütüphaneler bilgi sistemi 

oluşturulması gerekmektedir. Bölgesel ölçekte kütüphane işlevlerinin ve temalarına ilişkin 

yatırımlar ve planlamalar bu sistem ile daha doğru yapılabilecektir; örn. Osmanlı arşivi, 

araştırma kütüphanesi, üniversite kütüphanesi vb.  

12 Stratejik mekânsal planlamada kütüphanelerin “sosyal kalkınma alt birimi” olarak 

tanımlanması ve yer seçiminin bu doğrultuda yapılması daha doğru olacaktır. 

13 

Amerika ve Avrupa örneklerinde halk kütüphaneleri eğitim sistemi içerisinde okulların 

tamamlayıcısı rolündedir. Bu nedenle, kentsel alt birimler okul bölgeleri kapsamında 

oluşturulmakta ve her okul bölgesinde hizmet veren halk kütüphaneleri planlanmaktadır. Bu 

doğrultuda kütüphanelerin yer seçimi kriterleri belirlenirken bunun gibi üst stratejiler 

oluşturulmalı ve kent içi alt birimlerde bu hizmetler sağlanmalıdır. 

14 

Şehrin yaşamasını sağlayan temel sosyo-kültürel mekânların tüm işlevlerinin kütüphanelere 

yüklenmesi yerine toplumun bilgiye erişme ve bilgiyi üretme mekânı olarak kütüphanelerin 

diğer sosyo-kültürel mekan ağının bir parçası ve destekleyici bir öğesi olarak planlanması 

daha doğru olacaktır. Ancak, yerel talepler ve kültürel algılar göz önüne alındığında 

kütüphanelerin içeriğinin toplumsal ihtiyaçlara paralel olarak çeşitlenmesi gerekmektedir. 

Kütüphane planlaması yerel öğeler ile değişebilecek esnek bir yapıda olmalıdır. Çünkü 

kütüphaneler kamusal mekanlardır ve kapsayıcı bir özelliği vardır. 

15 

Kütüphanelerin yer seçimine karar verirken öncelikli olarak kütüphanelerin misyonunu 

açıkça belirlemek gerekmektedir. Kütüphaneleri sadece kitap okuma yeri olarak 

değerlendirmek yerine kültürel etkinlikler (bilgisayar, bağlama, İngilizce vb. kurslar), kent 

arşivi özelliği, kafeteryaları ya da sunduğu diğer (fitness salonları) toplumsal hizmetler ile bir 

bütün olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. 

16 
Kırsal yerleşmelerde çocuklar kitaba ve kütüphaneye ilgisi çok daha fazladır. Şehir 

planlamada kırsal alanlarda kütüphane fonksiyonuna daha çok önem verilmelidir. 

Kütüphaneler çocuklar açısından buluşma, farkındalık yaratma mekânları olmalıdır. 

17 
Kütüphane Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yeni kütüphanelerin açılmasına ilişkin 

çerçeve belirlenmiştir. Ancak bu mevzuatın uygulamaya yönelik diğer kurumlara karşı bir 

bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Bu nedenle, imar mevzuatında kütüphanelerin kurulması, 
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yerleşim alanlarının belirlenmesi vb. uygulamaya yönelik konular açık olarak yer almalıdır.  

18 Şehir planlarında kütüphanelerin yerine ilişkin siyasi bir farkındalığın sağlanması ve 

uygulamaya yönelik kolaylaştırıcı mevzuat düzenlemelerinin yapılması gerekmektedir. 

19 

Şehir planları, plan notları ve açıklama raporları ile bir bütündür. Mekansal Planlar 

Yönetmeliği’nde kütüphaneler, “Kültürel ve Sosyal Alan” plan kararı kapsamında yer 

almaktadır. Bütüncül planlama yaklaşımında kütüphanelerin oranı, Kültürel ve Sosyal 

Alanlar kapsamında, plan notlarında net bir şekilde tanımlanmalı ve doğrudan kütüphaneye 

ayrılmış olan mekanlar planlarda açıkça belirlenmelidir. Kütüphaneler, kültürel tesis 

kapsamında tanımlanmış olmasına rağmen güncel rolleri nedeni ile sosyo-kültürel mekan 

özelliği taşımaktadırlar. İlgili mevzuatta bu hususun açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 

20 Şehir planlama süreci içerisinde kütüphaneler kültürel altyapı ağının bir parçası olarak 

düşünülmelidir. 

21 
Kütüphaneler sosyal ve kültürel alanlardır.  İmar planlarında eğitim alanları, sağlık alanları 

ya da ibadethaneler gibi kütüphanelerin de (1/1000 ölçekte) kendine özgü lejant düzenlemesi 

olması gerekmektedir. 

22 Kütüphaneler tasarlanırken ve planlanırken hizmet vereceği halkın paydaş olarak sürece 

katılımı çok önemlidir.  

23 

Halk kütüphanelerinin kurulması üzerinde etkili olan unsurlar arasında nüfus büyüklüğü ve 

demografik yapı bulunmaktadır. Kütüphaneler; ulaşım ağlarının kesişim noktasında, şehrin 

merkezinde, okullara yakın, toplu taşıma durak noktaları, park ve bahçeler gibi diğer 

kamusal alanlarla devamlılığı olan kent kurgusu içerisinde ulaşılabilir ve güvenli alanlarda 

yer almalıdır. 

24 Mahalli idareler ile yapılacak işbirliği ile kütüphaneye özel yapılacak trafik bilgilendirme 

levhası ile kütüphanelere yönlendirme yapılabilir. 

25 
Kültürel ve Sosyal Alanlar içerisinde tanımlanan sosyal donatı alanlarının kent içerisinde 

dengeli dağıtılması önem arz etmektedir. Kütüphaneler kentte algılanabilir ve görünür 

olmalı; meydanlar gibi diğer kamusal alanlarla da ilişkisi düşünülmelidir. 

26 Kütüphane binaları küçük şehirlerde buluşma alanı, dağlık alanlarda eşitliğe götüren yapı, 

büyükşehirlerde de kentin bir öğesi olarak yer alır. 
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27 Kütüphaneler kent meydanlarının temel öğesi olarak planlanmalıdır. 

28 Kütüphaneler kentte algılanabilir ve görünür olmalı; meydanlar gibi diğer kamusal alanlarla 

ilişkisi düşünülmelidir. 

29 Şehrin içinde olduğu gibi dışında, doğa ile iç içe huzurlu mekanlarda da kütüphaneler 

düşünülmelidir. 

30 
Kütüphaneler mimari bir kimliğe kavuşmalıdır. Şehrin imgesi olarak tasarlanarak ziyaret 

değeri oluşturulmalıdır. Bu bağlamda; kütüphanenin farklı bir değeri olmalıdır. Tematik 

kütüphaneler şehirlerde, kentlilerin yoğun kullanımının olduğu mekanlarda oluşturulmalıdır. 

31 Kent kültürü, kentin kimliğine katkı sağlamalıdır. Yerel kültürün öğelerini bir araya getiren 

ve bu kültürel mirası gelecek kuşaklara taşıyacak bir birim olarak o yere özgün olmalıdır.   

32 Kütüphanelerin mimari tasarımları dikkat çekici, davetkar ve cazibeli olmalıdır. Böylece 

hizmet verdiği toplumun kütüphanenin kullanımı artacaktır. 

33 
Yeni nesil kütüphaneler tasarlanırken okumayı sevmek, keşfetmek, çalışmak, eğitmek, 

öğretmek, sosyal iletişimi sağlamak, tek başına zaman geçirmek gibi rolleri göz önüne 

alınmalıdır. 

34 
Kütüphaneler salt “kitap-hane” olarak düşünülmemeli; sinema, tiyatro, müze ve sergi alanları 

gibi topluma çok yönlü hizmet sağlayan kültürel mekanlar ile bir bütün olarak 

tasarlanmalıdır. 

35 Kütüphaneler bilginin giriş kapısıdır. Toplumun ihtiyaçlarını giderebilecek bir mekan olarak 

üretilmesi ve bu mekanın kent içinde bütüncül bir planlama ile kurgulanması önemlidir. 

36 Arz yönlü projeler yürüterek, toplumsal farkındalık sağlamak ve toplumsal talep oluşturmak 

lazım. Böylece yapılan uygulamalar sürdürülebilir olacaktır. 

37 Kütüphanelerin yapımında TSE 9111’e göre iş yapmak zorundayız. Binaların standartlara 

uygun bir şekilde üretilmesi, bizim ilkemiz olmalıdır. 

38 

Halk Kütüphaneleri, toplumun demokrasi kültürünün gelişmesi ve tüm bireylerin karar alma 

süreçlerine yapıcı katılımın sağlanabilmesi için bilgiye, düşünceye, kültüre özgür ve sınırsız 

erişim sağlayan bir araç olarak önemlidir. Kentsel dönüşüm salt fiziki olamaz, sosyal 

dönüşüm kütüphane hizmetleri ile sağlanmalıdır. Kütüphaneler tasarlanırken ve planlanırken 
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hizmet vereceği halkın paydaş olarak sürece katılımı çok önemlidir. Kentsel dönüşüm 

projeleri kentsel donatılarla birlikte düşünülmelidir. Toplu konut projelerinde mahalle 

kültürünü oluşturabilecek mekanlar, kütüphanelerdir. Mahalle kültürü ve siteler 

kullanıcılarının sosyal ilişkilerini düzenlemeyi hedeflemede kütüphaneleri araç olarak 

kullanmalıdır. 

39 
Halk Kütüphaneleri, toplumun demokrasi kültürünün gelişmesi ve tüm bireylerin karar alma 

süreçlerine yapıcı katılımın sağlanabilmesi için bilgiye, düşünceye, kültüre özgür ve sınırsız 

erişim sağlayan bir araç olarak önemlidir. 

40 Toplu konut projelerinde sağlık, okul ve yeşil alan gibi kütüphanelerin gerekliliği de 

mevzuatta tanımlanmalıdır. 

41 
Kentsel dönüşüm salt fiziki olamaz, sosyal dönüşüm için kütüphane hizmetleri ile 

sağlanmalıdır. Kentsel dönüşüm projeleri kentsel donatılarla birlikte düşünülmelidir. Toplu 

konut projelerinde mahalle kültürünü sağlayabilecek mekanlar kütüphanelerdir.  

42 
Kentleşme olgusunun “Huzurlu kamusal yaşam” alanları olarak yeniden düşünülmesi ve “bir 

mahalle şehir veya bölgeyi yaşanabilir yapmak için vicdani, insani, akli, felsefi, bilimsel 

düşünerek inşa etme” biçiminde tanımlamalıyız. 

43 Toplumun bireyselleşmesini önlemek ve toplumsal sorumluluk ve bilinç sağlamak için 

kütüphane hizmetleri kullanılmalıdır. Kütüphaneler toplumla iletişim kurulan yerlerdir. 

44 
Kütüphaneler, engelliler ve hareket kısıtlılığı bulunan grupların bilgiye erişiminde büyük 

önem taşıyan mekanlardır. Kütüphaneler; çocuklar, dezavantajlı gruplar gibi toplumun her 

kesiminin bir araya geldiği ve sosyalleştiği kurumlar haline gelmelidir. 

45 Türkiye Belediyeler Birliği ile iş birliği yapılarak belediyelerin bu konuda farkındalığının 

sağlanması gerekmektedir. Böylece mekan sağlanması hususunda kolaylık sağlanabilecektir. 

46 Afet durumunda ya da göçmenlere rehabilitasyon hizmeti vermede kütüphaneler aracı 

kurumlar olabilmelidir. 

47 Ulusal kütüphanecilik strateji belgesi ve eylem planı ile kurumsal işbirlikleri sağlanmalı ve 

koordineli çalışma yürütülmelidir. 

48 Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde şehir planlama, kentsel dönüşüm, bina 

yapımı hususlarında giriş derslerinin eklenmesi yararlı olacaktır. Bu konuların yüksek lisans 
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ve doktora seviyesinde de ele alınması teşvik edilmelidir.   Ayrıca, Şehir ve Bölge Planlama 

bölümünün derslerine de “kütüphane” konusuna değinilmeli, buna yönelik y.lisans ve 

doktora tezleri yaptırılmalıdır. 

49 
Okullarda adrese dayalı sistemde her çocuğa bir okul tanınıyorsa aynı şekilde her çocuğa bir 

kütüphane de atanabilir. Bu kütüphanelerin mahalle ölçeğine taşınması konusunu 

destekleyici olacaktır. 
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ÇALIŞMA GRUBU-2: HALK KÜTÜPHANE BİNALARININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ 

1 

Bina, kullanıcılarının gereksinimlerini gidermek üzere oluşturulmuş yapma bir çevredir. Dış 

ve iç çevreleri vardır. Kütüphane binaları da içerdikleri materyalleri gereksinim duyan 

kullanıcılar ile buluşturur. Aynı zamanda birçok kişi tarafından kullanılan kamu binalarıdır. 

2 

Günümüzde artık ev ve işyerinden sonra insanların “üçüncü mekanı” olarak nitelendirilen 

halk kütüphaneleri; çocukların, gençlerin, yetişkin ve yaşlıların kütüphane içerisinde 

dinlenme, öğrenme, eğlenme ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir iletişim merkezi olarak 

tasarlanmalıdır.  

3 

Halk kütüphanelerine ev, iş yeri/okuldan sonra insanların gitmek isteyebilecekleri “üçüncü 

mekan” olma özelliği kazandırılması ve sosyal mekanlar olarak kullanılması, kütüphane 

binalarının fiziksel kullanımını artırıcı bir unsurdur. Farklı sosyal grupların, çeşitli amaçlarla 

(sanat, spor, müzik, edebiyat vs.) bir araya geldiği sosyal mekânlar olmalıdır. 

4 

Yeni bir kütüphane tasarımı ve üretimi için gereksinimleri belirlemek konusunda Türkiye’de 

hiçbir uluslararası standart kullanılmamaktadır. Yeni bina gereksinimi için Bakanlığın neye 

göre karar verdiği tam olarak saptanamamıştır. Yeni kütüphane açılması için gelen taleplere 

göre karar verildiği söylenmiştir. Ancak talepte bulunmayan yerlerin gereksinimlerini 

belirleme yönünde bir çalışma yoktur. 

5 

Yeni bir halk kütüphanesi açılıp açılmaması, açılacak ise nasıl bir kütüphane olması gerektiği 

konusunda birincil olarak değerlendirilmesi gereken şey, yani önkoşul, nüfus yoğunluğudur. 

Bu konuda o yerleşim bölgesindeki demografik veriler kullanılmalıdır. Yapılacak 

kütüphanenin boyutlarını belirleyen unsur, o bölgede yaşayan kişi sayısıdır. Bakanlık’ta 

mevzuat olarak bu yer almaktadır. Ancak uygulamaya sokulmamaktadır. 

6 

Kütüphanelerde gereksinim duyulan alanlarının belirlenmesinde kütüphanenin kurulacağı 

yerin, bölgenin, iklim ve arazi koşullarının, yani tüm çevresel etmenlerin dikkate alınması 

kaçınılmazdır. Ancak bu planlamada, şehrin/bölgenin gelecek planlarının da bilinmesi, nüfus 

hareketlerine bağlı sosyal çevrenin, büyüme yönünün ve çöküntü alanlarının dikkate alınması 

ve ona göre yapılması gerekir. 

7 Yeni yapılacak olan halk kütüphaneleri için tip projeler üretmek ve uygulamak yanlıştır. 

8 

Halk kütüphanesi binası tasarımının temel çıkış noktası, kullanıcılarının hangi tür 

gereksinimlerini karşılayacağı olmalıdır. Kütüphane tasarım standartları bilimsel yöntemlerle 

yenilenmeli, halk kütüphanesi için özel standartlar geliştirilmelidir. 



 
 

 
Halk Kütüphanelerinde Mimari Uygulamalar Çalıştayı Raporu- 11 

 

9 

Yeni tasarlanacak olan binanın nasıl bir bina olması isteniyor? Yani hangi gereksinimleri 

karşılayacak? Bunlar binanın kullanıcısı olacak olan kütüphanecilere ve halka sorulmalı, 

gereksinimler ona göre saptanmalıdır. Yeni kütüphane binaları için gelişmiş ülkelerde olduğu 

gibi yarışmalar düzenlenmeli, jüride de mimarlık hocalarının yanı sıra kütüphane binasının 

kullanıcıları olacak kişilere de (kütüphaneciler, halktan temsilciler gibi) yer verilmelidir. 

10 

Halk kütüphanelerinin planlanması aşamasında, kütüphaneciler, kullanıcılar ve mimarların 

farklı tekniklerle (çalıştaylar, çalışma grupları, anketler vb.) beklentileri ve gereksinimleri 

belirlenmeli; analiz edilerek, uygulama aşamasında dikkate alınmalıdır. Tasarımda mimar-

Kütüphaneci-kullanıcı bakış açıları birbiriyle uyumlu hale getirilmelidir. 

11 

Kütüphanenin hangi ilde, nasıl yapılacağı iklimsel koşulların değerlendirilmesi ile ortaya 

çıkarılmalıdır. Örneğin: Kars’ta yapılacak kütüphane ile Antalya’da yapılacak kütüphanenin 

tasarımı ve üretiminde kullanılacak malzeme farklı olmalıdır. Yani gereksinimler çok yönlü 

değerlendirilmelidir. 

12 

Halk kütüphaneleri için mimari tasarım ilkelerini içeren el kitabı niteliğinde kaynağın 

bulunmaması, ihalelerde sorun yaratmaktadır. Bunun uzmanlar tarafından acilen 

hazırlanması ve ihaleye giren mimarlar ile paylaşılması, aynı zamanda bir ölçüde 

standartlaşmayı da sağlar.   

13 

Kamu İhale Kanunu’na göre en düşük teklifi verenin tercih edilmesi ve kütüphane binasının 

çevresel etmenlerini ayrıntılı bir şekilde araştıracak sürenin verilmemesi nedeniyle kalitesiz 

ve acele yapılan yeni bina, kullanım aşamasında istenilen performansı verememektedir. 

14 
İhale Kanunu’nu değiştirmek zordur, ama ihaleye giren firmalardaki mimarların bu işi 

yapabilecek yetkinlikte olması için şartnameye maddeler eklenmelidir.   

15 

Binaların ihalesi daha sağlıklı bir yöntemle yapılmalı ve bu ihale bir üst denetim ile 

denetlenmelidir. Bu konuda denetimi özel sektörün yapması, denetimcilerin denetimini de 

Bakanlık yapmalıdır.  

16 
İhale sonrasında bazen Valilikler işe karışarak mimarın istediği binanın yapılmasına engel 

olmaktadır. İşverenin mimarla çalışmayı bilmemesi de pek çok sıkıntı yaratmaktadır. 

17 

Kütüphaneler, Kamu İhale Kanunu’ndaki A grubu, B grubu diye yapılan sınıflamada 4C 

grubuna girer. Bu da önemli bina statüsü anlamına gelmektedir.  Çünkü kütüphaneler aynı 

zamanda birçok kişi tarafından kullanılan kamu binalarıdır. 
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18 

Depreme daha dayanıklı yapılar yapmak birinci öncelik kabul edilmeli, daha sonra diğer 

fonksiyonlar sıralanmalıdır. Bir başka deyişle tasarımda depreme dayanıklılık şartı, estetik-

fonksiyon-maliyet üçgeninin önüne konulmalıdır. Kitap ağır bir materyaldir. Deprem 

yönetmeliğinde kütüphane-müze gibi yapılar yüzde elli daha sağlam olmalıdır diye geçiyor.  

19 

Yönetmeliğe göre binalar C20 beton standardına göre yapılmalıdır. Ancak uygulamada bazen 

bu kurala bile uyulmamaktadır. Doğrusu, taşıyıcı sistemin C30 beton kalite standardına göre 

yapılmasıdır. Ayrıca tek açıklıklı, tek kirişli değil, birkaç kolonla da desteklenmelidir. Aksi 

takdirde yangında hasar görme, göçük vs. kolaylaşır.   

20 

Avrupa Birliği C30 beton standardını uygulamaktadır. Bizimkinin de en azından C25’e 

yükseltilmesi, deprem kuşağındaki ülkemiz için önemlidir. Ayrıca 20’den 25’e çıkartmanın 

maliyeti ise yalnızca %2’dir. Ama karşılığında insan hayatı ve çöken/hasar gören binanın 

maliyeti vardır. 

21 
Binanın temelinin tekil temel değil, radye temel olması, rutubet de dahil olmak üzere pek çok 

soruna çözüm getirdiği için tercih edilmelidir 

22 

Binanın yapım (üretim) aşamasında da kontroller ve denetim iyi yapmamaktadır. Denetimde 

görevlendirilen Bakanlık müfettişleri hukuk, siyasal vs. mezunu olabilmektedir. Denetimde 

onlarla birlikte mutlaka teknik personel de olmalıdır. Çünkü çoğu kez proje ile üretilen bina 

aynı olmamaktadır. 

23 
Halk kütüphanelerine gelen her kullanıcı binanın her yerine ulaşma olanağına sahip olması, 

anayasal bir haktır. 

24 

Binalarda engelli erişilebilirlik gereklilikleri için TS9111 “Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı 

Bulunan Kişiler için binalarda ulaşılabilirlik gerekleri” standardı, açık alanlar için de 

TS12576 standardı çıkartılmıştır.  Yeni yapılacak kütüphane binaların bu standartlara uyması 

koşulu vardır. Ancak bu standartlara uyulup uyulmadığı iyi denetlenmemektedir. 

25 

Bakanlık tarafından Engelliler Kanunu çerçevesinde hazırlanan Erişilebilirlik İzleme ve 

denetleme formu mevcuttur. Bu denetleme de eğitim ve sağlık yapıları, noterler, belediyeler 

ve adliyelerden sonra kütüphaneler 3. sıradadır. Ancak şikayet durumunda bu sıralama 

değişmektedir. 

26 

Bilim ve Sanayii, Ulaştırma, İçişleri, Aile ve Sosyal Politikalar ve Çevre ve Şehircilik 

Bakanlıkları temsilcileri, teknik personeller, engelliler ve sakatlar derneklerinden 

temsilcilerinden oluşan 11 kişilik komisyon bulunmaktadır. Bu komisyon erişilebilirlik 



 
 

 
Halk Kütüphanelerinde Mimari Uygulamalar Çalıştayı Raporu- 13 

 

izleme ve denetleme kapsamında bir program hazırlayıp denetime çıkmaktadır. Duruma göre 

eğer bina erişilebilir özelliklere sahipse, belge verilmekte, yoksa para cezası 

uygulanmaktadır. Bu denetimde özel ve kamu sektörü ayırımı yapılmamaktadır.   

27 

Mevcut kütüphane binalarının da tamamının erişilebilir olup olmadığı erişilebilirlik izleme 

ve denetleme genelgesi ekindeki formlara göre tespit edilmeli, erişilebilir olmayan binalar 

erişilebilir hale getirilmelidir. 

28 

Özellikle son yıllarda kitapdışı materyaller açısından halk kütüphaneleri zenginleşmiştir. 

Halk kütüphanelerin fiziksel alanlarının güncel gereksinimlere göre şekillenmesi 

gerekmektedir. Örneğin kütüphaneler artık çok farklı şey (tablo, biblo, şemsiye vs.) ödünç 

verilmektedir, materyaller çok çeşitlenmiştir. 

29 

Kütüphane binası içerisinde toplantı, kongre, konferans vb. amaçlar için ayrılan mekanlar 

artık konser, hatta diskotek gibi farklı sosyal etkinlikler için de kullanılmaktadır. Bu durumda 

bu tür mekanların tasarımında akustik, ses yalıtımı gibi özelliklere daha da fazla dikkat 

edilmelidir.  

30 

Yeşil kütüphane çevreye minimum düzeyde zarar veren ve enerji tasarrufu yapabilen 

kütüphanedir. Örneğin atık suların (gri su) ve yağmur sularının değerlendirilmesi yarar 

sağlar. İç mekan bitkilerinin dikkatle seçilmesi gerekir, aksi takdirde canlı bitki örtüsü 

kütüphanenin yapı içi hava kalitesini bozabilir.  

31 Aydınlatmada gün ışığından azami yararlanılmalıdır. 

32 
Kütüphane binasının bir iç avlusunun olması kullanıcılar açısından bir rekreasyon alanı 

olarak değerlendirilmesini sağlaması açısından tasarımda yer alması önerilen bir alandır.   

33 
Otopark alanında arabaların haricinde bisiklet ve motosiklet alanlarının düşünülerek 

tasarlanmalıdır.  

34 
Engelli araçları için ayrı park alanları olmalı, giriş, çıkış, asansör ve merdiven alanları 

fiziksel ve görme engelli kullanıcıların gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmalıdır. 

35 

Çocuklar için yapılan tasarımlar gerçekten çocuklara hitap etmelidir. Gereksinimleri 

mimarların kendilerinin saptanması yanlış bir yöntemdir. Çocuk kullanıcıların nasıl bir bina 

istediklerine dair yapılan herhangi bir araştırma ise bulunmamaktadır. 
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36 

Çocuk kütüphanelerinin mimarı tasarım aşamasında kullanılmak üzere “Çocuklar için yapılı 

çevrenin erişilebilirliğine ilişkin rehber” başlıklı bir çalışma hazırlanmaktadır. Henüz taslak 

aşamasında olan bu çalışma da, çocukların nasıl bir kütüphane istediğine dair herhangi 

araştırma üzerine temellendirilmemiştir.   

37 Çocuk kütüphanelerinde zeminde halı yerine granit seramik tercih edilmelidir.   

38 Kütüphanenin iç ve dış mekânında çocuklar için oyun alanları bulunmalıdır. 

39 

Binanın tasarım ve üretim aşamasında yapılan yanlış uygulamalar ve standartlara 

uyulmaması, işlev ve yaşayan kütüphane amacına hizmet etmesine engel olmaktadır. Bunun 

önüne geçmek için, bina yapımının tüm aşamalarında yönetim/mimar/kontrolör ve 

kütüphanecilerin, süreci kendi uzmanlık alanlarına bağlı olarak izlemesi, denetlemesi ve 

gerekiyorsa müdahalesi şarttır. 

40 

Halen kullanılmakta olan kütüphane binalarındaki eksiklerin giderilmesi, tadilat vb. 

çalışmalar ancak o kütüphanelerden talep gelmesi durumunda değerlendirilmektedir. Bu 

konuda Bakanlığın talep gelmesini beklemeden uzmanlar tarafından yapılacak olan yıllık 

denetimlerle saptanması çok daha sağlıklı bir yoldur. Ancak kadroda yalnızca bir mimar 

oluşu, bu uygulamanın önündeki en büyük engeldir.   

41 

Var olan 1145 halk kütüphanesinin acilen bina envanterlerinin çıkarılması (İhtiyaç ve Bina 

Programlanması, deprem risk durumu vb.) gereklidir. Bu olumsuzluğun en önemli gerekçesi 

de maddi olanaksızlık ve teknik personel yetersizliğidir. Bunun yapılması konusunda 

üniversiteler ile Bakanlık işbirliği yapabilir. Bina envanterlerinin çıkartılması işi 

üniversitelerde yüksek lisans/doktora tezi konusu olarak verilebilir. 

42 

Kütüphane tarihi bir binada ise, restorasyonun Kültür Varlıkları Koruma Kanunu’na göre 

yapılması, binanın özünün kaybolmaması gerekir. Tarihi yapıların bulunduğu bir bölgeye 

yeni bir bina yapılacak ise, diğer yapılar ile uyumlu olmalı, sırıtmamalıdır. 

43 

KGYM’de kadrolu olarak yalnızca bir mimar ve bir iç mimar bulunmaktadır. Bunların 

sayısının en az 50 olması gerekir. Mimarlık çok disiplinli bir alandır. Lisans mezunu olmak 

yeterli değildir. Restorasyon, bina bilgisi, yapı fiziği, yapı biyolojisi, şehir ve bölge planlama, 

peyzaj planlama, imar hukuku, mimarlık tarihi gibi farklı alanlarda yüksek lisans/doktora 

çalışması yapmış olan kişiler mutlaka Bakanlık kadrosuna alınmalıdır. 
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44 

“Şehir Kütüphanesi” diye ayrı bir kütüphane türü yoktur. Doğru olanı, her şehrin il halk 

kütüphanesinin o şehir ile ilgili bir şehir arşivi oluşturması ve bu yaşayan arşiv için bina 

içerisinde uygun alanlar ayrılmış olmasıdır. İlçe kütüphaneler ise aynı şeyi o ilçe için 

yapmalıdır.  
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MİMARİ UYGULAMALAR ÇALIŞTAYI RAPORU 

 

 

ÇALIŞMA GRUBU-3: 

HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MEKÂN TASARIMI 

1. Prof. Dr. Tuba KARATEPE - Marmara Üniversitesi .(Moderatör)  

2. Prof. Dr. Cüneyt KURTAY - Gazi Üniversitesi-Mimarlık Fak.  

3. Ayhan TUĞLU - Cumhurbaşkanlığı Kütüphane Müdürü  

4. Yrd. Doç. Dr. Murat SÖNMEZ - TOBB Ünv.-Mimarlık Bölümü  

5. M. Pınar DENGİZ - Bilecik İl Halk Kütüphanesi Müdürü  

6. Leyla Yücel - Alkor Mimarlık  

7. A. Engin BİNOĞLU - Mimar  

8. İsmail TATLIER - İç Tasarımcı  

9. Onur ÜNAL - Onur Mobilya Tasarım  

10. Neriman OKUMUŞ KABAR - KYGM-İç Mimar  

11. Fatma Arslan BÜLBÜL - KYGM-Kütüphaneci  

12. Hazal Betül YILMAZ - KYGM (Raportör) 
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ÇALIŞMA GRUBU-3: HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MEKÂN TASARIMI 

1 

Halk kütüphanelerinin planlanması aşamasında, kütüphaneciler, kullanıcılar ve mimarların 

farklı tekniklerle (çalıştaylar, çalışma grupları, anketler vb.) beklentileri ve ihtiyaçları 

belirlenmeli; analiz edilerek, uygulama aşamasında dikkate alınmalıdır. Mimar-

Kütüphaneci bakış açısı ile terminoloji birbiriyle uyumlu hale getirilmelidir.  

2 

Binanın inşası aşamasında yapılan yanlış uygulamalar ile iç mekan tasarımı standartları, 

fonksiyonel ve yaşayan kütüphane amacına hizmet etmesine engel olmaktadır. Bunun 

önüne geçmek için, bina yapımının tüm aşamalarında yönetim/mimar/kontrolör ve 

kütüphanecilerin, süreci kendi uzmanlık alanlarına bağlı olarak izlemesi, denetlemesi ve 

gerekiyorsa müdahalesi şarttır. 

3 

KYGM, halk kütüphanelerinin bina ve iç mekan tasarımı konusunda isteyen kurumlara 

danışmanlık yapmalı, kurumun personel ve hukuki yapısının güçlendirilmesinin ardından 

‘yetkili kurum’ haline de gelebilmelidir. Kütüphane işletme belgesi düzenlenme yetkisi 

KYGM’ye verilmelidir.  

4 
KYGM bünyesinde 30 kişilik teknik elemandan oluşan Yapı Denetim Başkanlığı'nın 

oluşturulması sağlanmalıdır. 

5 
Kütüphane projeleri ihale aşamasında firmalara yönelik TÜRKAK’dan yeterlilik belgesi 

zorunluluğu getirilmelidir.  

6 
Teknik denetleme için akademisyen ve diğer kamu çalışanlarından müteşekkil gönüllü bir 

ekip oluşturulmalıdır. 

7 

Bütün BBY bölümleri öğrencileri, konu kapsamında KYGM ile yapılacak protokol 

çerçevesinde halk kütüphanelerinde çalıştırılmalı, eğitilmeli ve kütüphanelere katkıda 

bulunması sağlanmalıdır. 

8 
Yaşayan Kütüphane hizmetlerinin örgütlenmesinde gönüllülerin  ( Akademisyen, öğrenci, 

STK’lar ve diğer tüm meslek grupları) katkısı sağlanmalıdır. 

9 
Kütüphane içi hizmet kalitesinin arttırılması için  "gizli kullanıcı" uygulamalarının 

arttırılması sağlanmalıdır. 

10 
Kütüphanelerdeki ihtiyaç alanlarının belirlenmesinde kütüphanenin kurulduğu yerin, 

bölgenin, iklim koşullarının dikkate alınması kaçınılmazdır. Ancak, bu planlamada, şehrin/ 
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bölgenin gelecek planlarının da bilinmesi, nüfus hareketlerine bağlı sosyal çevrenin, 

büyüme yönünün, çöküntü alanlarının dikkate alınması suretiyle halk kütüphanesi binaları 

tasarlanmalıdır. 

11 
Şehir planlamacılar, sosyolog ve kütüphanecilerin katılımı ile kentin gelişimiyle birlikte 

değerlendirilerek, semt çocuk ve halk kütüphanelerini besleyen eko sistem oluşturulmalıdır. 

12 

Kütüphane otopark alanında arabaların haricinde bisiklet ve motosiklet alanları da 

düşünülerek tasarlanmalıdır. Halk kütüphanelerinin ihtiyaç programına imkan dahilinde ise 

hem kapalı ve hem de açık otopark alanı ilave edilmelidir. 

13 

Halk kütüphanelerinin iç mekan tasarımlarında IFLA ve UNESCO standartları dikkate 

alınmalıdır. IESNA, Handbook/ Guıde, LEED, BREAM, SONTIFM Sistemi, IFLA Public 

Library Service Guidelines  gibi aydınlatma kriterlerine dikkat edilmeli,  dünyada kabul 

edilen standartlar baz alınmalıdır. 

14 

Mevcut tasarımlarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hazırladığı “İzleme ve 

Denetleme Formalarının” kullanılması ve yeni kurulacak kütüphanelerde “Özürlüler ve 

hareket kısıtlığı bulunan kişiler için binalarda ulaşılabilirlik TS 9111 standartlarının 

uygulanması zorunlu hale gelmelidir. 

15 
Konu odaklı ve iyi planlanmış çalıştaylar,  paydaşların verimli sonuçlara ulaşmasında etkin 

rol oynamaktadır. Etkin kütüphane uygulamaları için sürdürülebilirlik önemlidir. 

16 Standartlarla teknik şartnameler uyumlu olmalıdır 

17 
Mevcut yapılarda (tarihi binalar, evrilmiş binalar) standartların uygulanması hususunda 

ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. 

18 
Mevcut yapı, tarihi yapı ise kütüphane olmaya uygunluğu açısından ön incelemeye tabi 

tutulmalıdır. 

19 

Binaların yapım aşamasında uzman görüşlerine başvurulması yararlı görülmekte/ tavsiye 

edilmektedir. Mimar, mesleği gereği "kütüphaneci ve kullanıcı" ile işbirliğine gidip, veri 

toplamalıdır. 

20 

Kütüphanelerde iç mekan tasarımında depremsellik riski olan bölgelerde hareketli tefriş 

ürünlerinin sabitlenmesi, tüm kütüphanelerde sabit yerleşime tabi olan kütüphane raflarının 

depremsellik yönünden yeniden gözden geçirilmesi, konu ile ilgili tüm kütüphanelere örnek 
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olacak ve standartlaşmayı sağlayacak "Özel Teknik Şartname"nin hazırlanması gereklidir. 

21 

Kütüphanelerde iç mekan kalitesinin arttırılarak okuyucu ve araştırmacılarda oluşan 

kütüphane iç mekan algısının değiştirilmesi ve kütüphanelere olan ilginin daha da 

arttırılması sağlanmalıdır. 

22 
Mimari proje kontrolünde idarenin bünyesinde yeterli nitelikte eleman yok ise dışardan 

nitelikli kontrol hizmeti alınmalıdır. 

23 
Bina projelerinin başarılı sonuçlanması için gerçekçi bütçe çalışmalarının tamamlanması 

şarttır. 

24 Raf bölümleri ile okuma alanlarının ayrı yerlerde olması gereklidir. 

25 Toplu çalışma alanları da ihtiyaç olup, bu alanlar da oluşturulmalıdır. 

26 
İbadethanelerin kütüphane katlarında yer alması ve periyodik temizliklerinin sağlanması 

tavsiye edilmektedir. 

27 
Semt kütüphanelerinin de bir politika olarak benimsenmesi, teknik standartları ve 

işlevlerinin belirlenmesi yararlı olarak değerlendirilmektedir. 

28 
Kütüphanelerin kamusal alan olarak kabul edilerek kafe, restoran vb. donatı mekanlarının 

özellikle düşünülmesi gerekir. 

29 

Güvenlik konularında yapı giriş çıkış güvenliği, kütüphane, kitap güvenliği (yangın, 

hırsızlık vs., kullanıcı güvenliği (kaçış yolları, yönlendirmeler) konularına dikkat 

edilmelidir. 

30 

Aydınlanmada mümkün mertebe gün ışığının kullanılması, yapay aydınlatmalarda da ledli 

gün ışığı (sarı ışık) kullanılmasının uygun olduğu değerlendirilmektedir. Okuma-yazma ile 

ilgili  aydınlık düzeyi 300-500 lüks aralığında olmalıdır. 

31 Çocuk tuvaletlerinin ergonomik açıdan tasarımı yapılmalıdır. 

32 
Akustik uygulamalarda malzeme seçimi, koşullar, mimar/kütüphaneci/bütçe dengesi 

sağlanmalıdır. 

33 Engellilere yönelik malzeme kullanımında hissedilebilir alanlarda kare yerine yumuşak 
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çubuk ve noktalardan oluşan tabana yapışan malzemeler kullanılmalı, Asansörlerde sesli 

yönlendirme kullanılmalıdır. 

34 

Konferans salonu, çok amaçlı salon gibi mekanlarda konuşma veya müziğin anlaşılabilmesi 

amacıyla mekanın hacmine bağlı referans saptanıp, maddeleme ve simülasyon yolu ile 

hacim akustiği sağlanmalıdır. 

35 
Komşu mekanlardan gelebilecek gürültüye karşı ana duvar malzemesinde yeterli ses geçiş 

kaybı sağlanmalı, sessiz olunması gereken mekanlarda 30-40 db ses seviyesi sağlanmalıdır. 

36 Geçici engelliler, kalıcı engelliler ve potansiyel kullanıcılar dikkate alınmalıdır. 

37 

Bina seçimi, binanın Halk Kütüphanesi, Edebiyat Müze Kütüphanesi veya Çocuk 

Kütüphanesi olarak hizmet vermesine bağlı olarak yapılmalıdır. Edebiyat Müze 

Kütüphaneleri ve Tematik Kütüphanelerin sayısı arttırılmalıdır. 

38 
Şartlı bina bağışlarında, bağışlanan binanın kütüphane olarak en iyi şekilde 

fonksiyonlandırılması gerekmektedir. 

39 

Gezici araçların dönüşümünde engelliler için de alan oluşturulmalı, eğitici ve öğretici 

kiosklar kullanılmalı ayrıca animasyonlar üzerinde uyuşturucu kullanımının zararları vb. 

toplumsal sorunlarla mücadele eğitimleri de verilmelidir. 

40 
Kütüphaneler için "Teknik Tasarım Rehberi"nin oluşturulması önemlidir. Yeni göreve 

başlayacak ve mevcut görevine devam eden personeller buna bağlı olarak çalışmalıdır. 

41 Kütüphanelerin içerisinde etkileşim alanlarının yer aldığı alanlar tasarlanmalıdır. 

42 Kütüphanelerde "Yeşil Bina Uygulamaları" dikkate alınmalıdır. 

43 
Aydınlatma ve iklimlendirme planlanması yapılması donatı malzemelerinde kompozisyonu 

sağlamak için önemlidir. 

44 

Çocukları küçük yaşlarda kütüphanelere çekmek çok önemlidir. Bunun için de çocukları 

anlamak ve tanımak onlar için uygun araç gereçlerle donatarak yeni neslin topluma 

kazandırılması ve kütüphanelerin cazibe merkezi haline getirilmesi gereklidir. 

45 Proje ve tefrişat ihalelerinde gerekli yeterlilik belgeleri istenmelidir. 
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46 

Dar alanlar için genişleyebilen ve daralan masa mekanizmaları güvenlik kenarları için dar 

alan dar tavan kameraları kullanılabilir. Engelli bölümlerinde yüksekliği ayarlanabilir masa 

kullanılabilir. 

47 
İhaleleri YUKOB - Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı yerine Kültür Bakanlığı 

yapmalıdır. 
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ÇALIŞMA GRUBU-4: 

HALK KÜTÜPHANELERİNDE DEĞİŞİM VE MİMARİ ÇÖZÜMLER  

“YAŞAYAN KÜTÜPHANELER” 

1. Doç. Dr. Erol YILMAZ - TBMM (Moderatör)  

2. Prof. Dr. Can Mehmet HERSEK - Başkent Üniversitesi-Mimarlık Fakültesi  

3. Doç. Dr. Asiye KAKIRMAN YILDIZ - Marmara Üniversitesi  

4. Abdülkadir YALVAÇ - Kalkınma Bakanlığı-KOP  

5. Yakup HAZAN - İstanbul 3. Havaalanı mimarı  

6. Hayri ANAMUROĞLU - Mimar  

7. Ahmet ÖZBEK - Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi Müdürü  

8. Özcan BÜYÜKGENÇ - Karabük Üniversitesi Daire Başkanı  

9. Erkan ŞAMİLOĞLU - Gençlik ve Spor Bakanlığı  

10. Serap AKOVA - Gemini  

11. Hatice ALGIN HATİPOĞLU - Araştırmacı  

12. Selda ÖZTÜRK - KYGM-Kütüphaneci  

13. Öznur ÖZER - Kütüphaneci (Raportör) 
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ÇALIŞMA GRUBU-4: HALK KÜTÜPHANELERİNDE DEĞİŞİM VE MİMARİ 

ÇÖZÜMLER “YAŞAYAN KÜTÜPHANELER” 

1 

Irk, cinsiyet, yaş, sosyal statü, eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik düzey vs. herhangi bir fark 

gözetmeksizin bütün toplumsal kesimlere hizmet vermekle sorumlu olan ve yaşam boyu 

öğrenme bağlamında toplumun bütün kesimlerindeki bireylere yaşamları süresince ihtiyaç 

duyacakları kültür, sanat ve eğitim odaklı “bilgi” taşıyıcılarını ve bu bağlamda çok farklı 

bilgi hizmetlerini sunan halk kütüphaneleri, bugün itibariyle sunduğu çok farklı hizmetlerle 

birlikte, bilgi ihtiyacını karşılamanın da ötesinde geçerek,  halkın birçok farklı amaçla 

içerisinde yer almaya başladığı YAŞAYAN KÜTÜPHANE konumuna yükselmiştir. 

2 

Halk kütüphaneleri bizim bugün itibariyle YAŞAYAN KÜTÜPHANE adıyla bambaşka bir 

çehreye kavuşmuş ve birey yaşamının ve dolayısıyla toplumsal yaşamın odağına yerleşerek, 

“üçüncü mekân”lar haline gelmiştir. 

3 

Kütüphaneler artık sadece kitaplardan ibaret mekânlar değildir. Kütüphanelerin ruhu ve 

estetiği olmalı, esnek yapılı, gelişime açık tasarlanmalıdır. Cazibe merkezi olarak 

tasarımlanması gereklidir. 

4 

Halk kütüphaneleri; çocukların, gençlerin, yetişkin ve yaşlıların kütüphane içerisinde 

dinlenme, öğrenme, eğlenme ihtiyaçlarını giderecek bir iletişim merkezi olarak 

planlanmalıdır. 

5 
Halk kütüphanelerinde etkin ve planlı halkla ilişkiler faaliyetleri yürütülmeli; bu sayede, 

hizmet verilen hedef kitle ve gereksinimleri en ince ayrıntısına kadar analiz edilmelidir. 

6 

Planlı halkla ilişkiler çalışmaları yaparak hizmet bölgesini çok iyi tanıyan halk 

kütüphaneleri, bütün toplumsal kesimlerin kütüphane hakkındaki farkındalık düzeyini 

artırarak bireyleri önce potansiyel daha sonra aktif kullanıcı haline getirebilmelidir. 

7 

Yaşayan kütüphaneler konusunda farkındalık yaratmak için okullarla ve farklı toplumsal 

kümelerle (ev hanımları, emekliler vs.) işbirliği kurulmalı; bu doğrultuda, kütüphane 

haftaları ile sınırlı olmayan yıllık tanıtım planları yapılmalıdır. 

8 

Kütüphaneleri halkın yaşamı içerisine dahil edebilmek için kısa mesafeli ulaşım alanlarında 

(Ankara, Eskişehir ve Konya tren garları; otobüs terminalleri ve havaalanları gibi), ödünç 

verme hizmeti verilen albenili kitaplıklar oluşturulmalı; bir duraktan alınan kaynak bir 

başka şehirdeki erişim noktasında iade edilebilmelidir. 
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9 

Kültür merkezi, kütüphane ve gençlik merkezi gibi mekanların birbirine yakın olması, 

işbirliği için gereklidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür merkezi yapan belediyeler ve 

gençlik merkezleri yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı birbirleriyle işbirliği yapmalı; yaşayan 

kütüphaneler kültür merkezi ve gençlik merkezi yapılarını da içerecek şekilde 

tasarlanmalıdır. 

10 

Kütüphane binalarının tasarımında şehrin karakteristiği dikkate alınmalıdır. Özellikle tarihi 

yapılaşmanın olduğu şehirlerde görünüm bozulmamalıdır. Halk kütüphanesinin şehir 

ziyaretlerinde uğrak noktalarından biri olması sağlanmalıdır. 

11 
Bir yöreye kütüphane oluşturulurken nüfus, okul ve kütüphane sayısı, bölgenin iklim 

özellikleri, nüfus artış oranları gibi yöreye ait özellikler detaylı araştırılmalıdır. 

12 
Kentsel dönüşüme uğramış bölgelerde (TOKİ), inşa edilen cami, sağlık ocağı, emekli 

lokalleri gibi kurumların yanı sıra halk kütüphaneleri de planlanmalıdır. 

13 
Kütüphane binaları, mimarlar ve uzman kütüphanecilerin işbirliği ile tasarlanmalıdır.  Tip 

proje kesinlikle yapılmamalıdır. 

14 Halk kütüphanelerinde yenilikçilik (inovasyon) kültürü oluşturulmalıdır. 

15 

Bir proje kapsamında; Belediye, Sağlık Bakanlığı ve halk kütüphanesi işbirliği ile yeni 

doğan bebekler kütüphaneye üye yapılabilir. Bu vesile ile ebeveyne düzenli olarak çocuk 

bakımı ile ilgili kitaplar verilebilir. 

16 
Yaşayan kütüphaneler sessizlikten uzak, ancak sesli alanları da içeren yerler olmalıdır. Bina 

bunu sağlayabilecek yalıtım ve akustiği içermelidir. 

17 
Kütüphaneler her yaştan farklı sosyal grupların, çeşitli amaçlarla (sanat, spor, müzik, 

edebiyat vs.) bir araya geldiği sosyal mekânlar olmalıdır. 

18 

Halk kütüphaneleri, kütüphaneye herhangi bir amaçla gelen kullanıcıları çeşitli hizmetlere 

yönlendirmeli; dolayısıyla, kullanıcı amaçlarında çeşitliliği sağlamalıdır. Diğer bir ifadeyle, 

3. mekân olarak yaşayan kütüphaneler, kullanıcı grubunu şekillendirmekle/ geliştirmekle 

ilgili stratejiler geliştirmelidir. 

19 
Yaşam boyu öğrenme olgusu çerçevesinde halk kütüphaneleri aktif rol almalı; bu bağlamda 

bilgi okuryazarlığı eğitimi de halk kütüphanelerinin işlevleri arasında düşünülmeli; atölye 
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çalışmalarına uygun alanlar oluşturulmalı, ayrıca kütüphane içerisinde çeşitli kurslar 

(yabancı dil, teknoloji okuryazarlığı, ebru, hat, yaratıcı yazarlık vb.) düzenlenmelidir. 

20 

Kütüphaneler doğrudan düzenleyici olduğu etkinlikler (konferans, seminerler vb.)  dışında, 

bazı organizasyonlarda paydaş olmalı, kimi faaliyetlere de ev sahipliği yapmalıdır. 

Paydaşlıklarda ve mekân tahsislerinde belirli ölçütler gözetilmelidir. Gerekirse bu yönde 

yönergeler düzenlenmelidir. 

21 
Yaşayan kütüphane ile akıllı kütüphane kavramı birlikte düşünülmelidir. İleri teknoloji ile 

donatılmaları sağlanmalıdır. 

22 

Halk kütüphanesi mimari uygulamalarında, yaşayan kütüphaneler konseptine uygun 

standartlar geliştirilmeli; bu anlamda, iç mekân tasarımında ve tefrişat konusunda engelliler, 

bütün dezavantajlı gruplar ve tüm kullanıcı profilleri dikkate alınmalıdır. 

23 

Dezavantajlı grupların yoksunluklarını ortadan kaldıracak ve toplumla entegrasyonlarını 

sağlayacak şekilde hizmetler tasarımlanmalı; böylelikle fırsat eşitsizliği ortadan 

kaldırılmalı; bu çerçevede, “engelli-dostu kütüphane” kavramı üzerinde ayrıntılı olarak 

çalışılmalıdır. 

24 
Engellilerle ilgili olarak, kamusal alanlarda (kapalı veya açık) uygun merdiven ve rampa 

bulunmalıdır. 

25 
İç ve dış mekanlarda eşyalar modüler olmalı, esnek tasarım ürünleri gerektiğinde 

mekanların farklı işlevler için kullanılabilmesine izin vermelidir. 

26 

Yaşayan halk kütüphaneleri çok amaçlı salonlar içermelidir. Aynı mekânı birbirinden 

bağımsız etkinlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamalıdır. Aynı bina gerektiği zaman 

eklemeler yapılarak büyütülmelidir. Ancak bunun en başta planlanması gereklidir. 

27 

Kütüphanenin mimari yapısı; kullanıcının daha önceden ayırmış olduğu bilgi kaynaklarını 

aracından inmeden ödünç alabilmesine, iade etmek istediklerini verebilmesine olanak 

sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. 

28 

Yeni halk kütüphanesi binaları sürdürülebilir mimarlık yaklaşımıyla, enerji etkin 

uygulamalar (enerjiyi üreten, tekrar kullanabilen, dönüştüren binalar) içerecek şekilde, yani 

çevre dostu olacak şekilde tasarlanmalı, buna uygun olmayanlar ise buna dönüştürülmelidir. 
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29 

Doğal ve dönüşebilir malzemelerle üretilmelidir. Bu çerçevede yağmur suları, duşlardan ve 

lavabolardan alınan sular, filtrelenip tekrar kullanılabilir duruma getirilmelidir. Toksik 

etkisi olan malzemeler kullanılmamalıdır. 

30 

Kütüphanelerde kullanıcılara (gençler, yaşlılar vs..) yönelik basit yeme-içme alanları 

oluşturulmalıdır. Bu doğrultuda kafeterya, spor salonu vs.. kapsayacak şekilde çok işlevli 

binalar biçiminde tasarlanmalıdır. 

31 

Koleksiyon yönetim sistemlerinde kullanılan ürünlerin güvenilir, dayanıklı ve kullanılabilir 

olması çok önemlidir. Güvenlik kapıları, otomatik ödünç ve iade sistemleri, RFID raf 

düzenleme sistemleri ve kitap iade sistemleri bilgi teknolojileri bağlamında 

değerlendirilmelidir. 

32 

Akıllı bina; teknolojilerin kullanılmasını sağlayan binalardır. Yangın ya da panik anında 

sürdürülebilir binalarda yanmaz ya da yangına dayanıklı malzemeler kullanılmalıdır. 

Binalarda panik kaçışları düşünülmelidir. 

33 Kütüphanelerde yangın anında toplanılacak güvenli alanlar oluşturulmalıdır. 

34 Kitapları korumak için yangın anında azot gazı ile söndürme tercih edilmelidir. 

35 
Halk kütüphanesi binaların kendisi de “öğretici” olmalıdır. Enerji sağlamaya yönelik güneş 

enerjisi sistemlerinin görülebilir olması, örnek teşkil etmesi açısından önemlidir. 

36 Kütüphanelerin içerisinde çeşitli hobi alanları tasarımlanmalıdır. 

37 
Çocuk emzirme ve bakım odaları, ibadethane gibi kullanıcı gereksinimlerine yönelik 

alanlar tasarlanmalıdır. 

38 

Çocuk bölümünde kullanılan mobilyalar seçilirken, çocukla birlikte ebeveynlerinin de 

kullanacağı düşünülmelidir. İç mekanlar, hem çocuğun hem yetişkinin yan yana zaman 

geçirebileceği şekilde tasarlanmalıdır. 

39 
Çocukların ve bebeklerin anne-baba, dede-nine gibi akrabaları ile bakıcıları ile birlikte vakit 

geçirebilecekleri ortamlar oluşturulmalı ve etkinlikler planlanmalıdır. 

40 Kütüphanenin iç ve dış mekânında çocuklar için oyun alanları bulunmalıdır. 
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41 
Çocuk bölümlerinin girişleri bağımsız olmalı ve çocuk bölümünün başka bir kapıyla 

güvenli bir bahçeye açılması sağlanmalıdır. 

42 

Çocuk doğduğu anda kütüphane kullanıcısı olmalıdır. Nüfus Müdürlüğü-Hastane-Belediye 

işbirliği ile bebek doğar doğmaz, ailesi ile birlikte kütüphane üyesi kabul edilmelidir. 

Çocuğun ailesine çocuk bakımı ile ilgili kaynaklar gönderilmelidir. 

43 
Binanın dış çevresi de kullanım alanlarına dahildir ve yaşam alanıdır (kameriye, peyzaj 

planlama vs..). 

44 
Halk kütüphanesi binası tasarlanırken iklim, yöresel özellikler, kültürel ögeler ve ihtiyaçlar 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

45 
Kodlama Atölyeleri oluşturulmalıdır. Maker hareketi vb.. çocukların ve gençlerin ilgi 

duyduğu faaliyetler için imkan sağlanmalıdır. 

46 Tefrişatın, mobilyaların kullanıcı dostu, ergonomik ilgi çekici tasarlanması gereklidir. 

47 
Dijital içerikler fiziki içeriklerin yerini alacak yaklaşımı yanlıştır. İkisinin de birlikte 

geliştirilmesi hedeflenmelidir. Karma kullanım teşvik edilmelidir. 

48 

Yöresel düzeyde halk kütüphaneleri ile üniversite kütüphaneleri arasında protokoller 

yapmak suretiyle, üniversite kütüphanelerinin halka açık olması sağlanmalıdır. Halk 

kütüphanesi kullanıcısı da üniversite kütüphanesinden hizmet alabilmelidir. 

49 
Gençler öğrenmek ve dinlenmek, eğlenmek için kütüphaneye gelirler. Binalar bu ihtiyaçlar 

karşılanacak şekilde tasarlanmalıdır. 

50 
Orta yaş ve yaşlılar sosyalleşmek için kütüphaneyi kullanırlar. Kütüphane binaları 

sosyalleşme alanları olarak tasarlanmalıdır. 

51 
Kütüphanelerde gönüllülük faaliyetlerinin artması yönünde teşvik edici çalışmalar 

yapılmalı, halkla ilişkiler teknikleri uygulanmalıdır. 

52 
Göçmenlerin entegrasyonu için çeşitli kütüphane hizmetleri verilmeli, farklı dil ve 

kültürlere (göçmenler, mülteciler.. vs) yönelik etkinlikler düzenlenmelidir. 
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53 Kütüphane binalarında aynı zamanda kitap satılması da sağlanmalıdır. 

54 Her kütüphanenin sürekli güncellenen bir web sayfası bulunmalıdır. 

55 Kütüphaneler için standartların belirlendiği kitapçık olmalıdır. 
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HALK KÜTÜPHANELERİNDE 

MİMARİ UYGULAMALAR ÇALIŞTAYI RAPORU 

 

 

ÇALIŞMA GRUBU-5: 

TÜRK KÜTÜPHANE MİMARİSİ KÜLTÜRÜ VE DÜNYA ÖRNEKLERİ 

1. Prof. Dr. Suphi SAATÇİ - Mimar Sinan Ünv. / Mimari restorasyon  

2. Prof. Dr. Gediz URAK - Gazi Üniversitesi  

3. Prof. Dr. Hüseyin ODABAŞ - Çankırı Karatekin Üni  

4. Yrd. Doç. Selman CAN - Marmara Ünv. -Sanat Tarihi Böl.  

5. Kürşad ERİŞTİ - Muğla Üniversitesi/Daire Başkanı  

6. Burak PEKOĞLU - Mimar  

7. Zeynep Güneş SAVRAN - Marmara Üniversitesi/İSAM  

8. Ayşe ALTINTAŞ - Kalkınma Bakanlığı-KOP  

9. Zeliha ATAY - Kırıkkale İl Halk Kütüphanesi Müdürü  

10. İmren KALYONCU TURNER - Araştırmacı  

11. Fatma DALDAL - Kütüphaneci (Raportör) 
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ÇALIŞMA GRUBU-5: TÜRK KÜTÜPHANE MİMARİSİ KÜLTÜRÜ VE DÜNYA 

ÖRNEKLERİ 

1 
Kütüphane yatırımlarını iki şekilde düşünmek mümkündür: Yeni mimari projelerin yapılması 

ya da kültürel yapı stoğunun dönüştürülmesi 

2 
Kentlerde kütüphane yatırımlarının var olan yapıların dönüştürülmesi ile yapılması, 

toplumda koruma kültürünün gelişmesini destekleyici bir yöntemdir. 

3 
İnternet çağı ile birlikte bilgiye ulaşım ve bilginin yayılımı her geçen gün farklı kaynaklarla 

ve daha da hızlanarak devam etmektedir. Değişen dünyada yeni nesil çocukların beklentileri 

de değişmektedir. Kütüphane projeleri tasarlanırken teknolojik ilerlemeler ve değişen 

beklentiler de göz önüne alınmalıdır. 

4 
Koruma-Kullanma dengesini gözeterek mevcut kültürel mirasın, kütüphane olarak 

dönüştürülmesi önemlidir. Bu çalışmalar yapılmadan, uluslararası iyi örneklerin incelenmesi 

önemlidir. 

5 
Kütüphaneler kurgulanırken tarihten referans almak gerekmektedir. Kütüphanenin en önemli 

unsuru olan kitap konusunda çeşitli bilgilendirmeler (yazma eserlerin gelişim süreçleri, 

matbaanın ve baskı tekniklerinin yıllar içerisindeki gelişimi) kütüphanede özel bölümlerde 

farklı tekniklerle yapılabilir.  

6 
Kütüphanelere isim verirken tarihten referans almak ve tarihimizde yer almış kadim isimlere 

öncelik vermek, kültürel farkındalık ve sürdürülebilirlik için faydalı olacaktır. 

7 
Geleneğimizde eğitim, kütüphanede evrilir. Örneğin, saray kütüphaneleri. Anadolu’nun daha 

küçük kentlerinde kütüphaneye yüklenen anlam daha yoğundur. Öğrenciler evde kaynak ya 

da mekan bulamadıklarından kütüphaneleri 3. Mekan olarak kullanmaktadır. Bu kapsamda, 

kullanıcı ihtiyaçları ile ilişkili kütüphane hizmetlerini çeşitlendirmek kullanımı arttıracaktır. 

Örneğin, çorba ikramı, kahve ve çay makinaları, akşam belirli bir saat sonrası merkeze servis 

sağlanması vb. 

8 
Kütüphane salt mimari bir proje değildir. Mimari proje ile eş zamanlı olarak kütüphane 

koleksiyonu, teknoloji ve yetişmiş kütüphaneci personelin de planlama içerisinde çözülmesi 

gerekmektedir. 

 



 
 

 
Halk Kütüphanelerinde Mimari Uygulamalar Çalıştayı Raporu- 31 

 

9 
Kütüphaneler içinde bulunduğu bölgenin ve çağın gerektirdiği unsurları bir bütün olarak 

içinde barındırmalıdır. 

10 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı, TRT vb. kurumlarla iş birliği yaparak halk kütüphanelerinin 

kapasitesini arttırmalı ve kapsamını genişletmelidir. 

11 
Kütüphanelerde yöreye özgü el sanatlarının nesilden nesile aktarılmasını sağlayacak, 

geleneksel ile modern arasında köprü olacak mekanlar ve etkinlikler de olmalıdır. Bu 

çalışmada Halk Eğitim Müdürlükleri ile iş birliği yapılması uygun olacaktır. 

12 
Türk kültürünün sembolü olan hat, ebru, tezhip sanatları yeni yatırım kütüphane binalarında 

bir unsur olarak tasarıma dahil olmalıdır. 

13 
İşlevini yitirmiş, ya da kullanılmayan yapılar kütüphaneye dönüştürülebilir. 

14 
Anadolu topraklarında dünya tarihi açısından önemli bir bilgi merkezi olan Bergama 

Kütüphanesini yeniden yaşatma girişiminin benzeri, Bergama şehri için de planlanmalıdır. 

Bergama yeniden inşa edilmeli ve yaşatılmadır. 

15 
Türk Kütüphanecileri Derneği yeniden yapılandırılarak Amerikan Kütüphane Birliği (ALA) 

gibi güçlü bir yapıya kavuşmalıdır. 

16 
Toplu konut ve kentsel dönüşüm projelerinde kütüphaneleri de sosyal altyapı alanı olarak 

düşünmek gerekmektedir. 

17 
Yöresel el sanatlarına yönelik tanıtıcı ve eğitici programlara yönelik alanlar binalara dahil 

edilebilir. 

18 
TRT arşivinde yer alan kültürel ve sanatsal eserlere halk kütüphanelerinden erişim imkanı 

sağlanabilir. 

19 
Avrupa ülkelerinde halk kütüphanesi binaları ödüllü mimari yarışmalar ile seçiliyor. Seçilen 

projeler sergilenerek halka tanıtılıyor. En çok beğenilen binanın projesi hayata geçiriliyor. 

Türkiye’de de aynı yöntem uygulanmalıdır. 

20 
Halk kütüphanesi binası için hesaplama yapılırken Helsinki’de toplam kent nüfusu 
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içerisindeki her 1000 kişi için 50m2’lik alan ayrılırken, Galler’de 1000 kişi için 28m2 

belirlenmiştir. 

21 
Halk kütüphanelerinin işletmesi Avrupa ülkelerinin birçoğunda olduğu gibi belediyelere 

verilmeli ya da belediyelerden doğrudan destek alınmalıdır. 

22 
Kütüphane yatırımlarında her zaman planlananı karşılayan bütçe bulunmayabilmektedir. 

Kütüphanelerde, bulunduğu yere göre mimari tasarım ve ihtiyaç değişebilir. Örneğin, Mardin 

ilinin mimari dokusu ve inşaat kültürü, bina tasarımını etkileyebilir. 

23 
Halk kütüphanelerinin yapılacağı yerler kentin en iyi ve en prestijli yerleri olmalıdır. Halkın 

rahat ulaşabileceği, gençlerin masrafsız gelebileceği uygun yerlerde bulunmalıdır. Böylece 

daha genç kesime mensup okuyucu kuşağını kazanmak mümkün olacaktır. 

24 
Halk kütüphaneleri mimarisinde salt batı tarzının kullanılması yerine Türk kültürünü 

yansıtacak detaylara yer vermek önemlidir.  

25 
Halk kütüphanelerinin mimari tasarımından işletilmesi sürecine kadar nitelik ve niceliksel 

yönden iyileştirilmesinin sağlanmasında vergi sisteminin mali kaynak olarak kütüphanelere 

destek olması yararlı olacaktır. 

26 
Ülkemizin her ilinde yayılmış olarak büyük ölçekli ya da küçük ölçekli kütüphane binası 

inşaa edilmesi önemlidir. 

27 
Kütüphane binaları, Konya Bilim Merkezi örneğindeki gibi enerji verimliliği düşünülmüş 

yeşil binalar olarak inşaat edilmelidir. 

28 
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşların katılımı ile 

bir Şura düzenlenmesi ve her tür kütüphanenin sorunları ile ilgilenebilecek ve koordinasyonu 

sağlayabilecek bir Kütüphane Üst Kurulunun oluşturulması faydalı olacaktır. 

29 
Büyükşehirlerde şube kütüphanelerinin sayısı arttırılmalı ve kütüphaneler 

yaygınlaştırılmalıdır. 

30 
Yaz tatili için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği yaparak kütüphanelerde yaz okulları, 

yaz kulüpleri ve eğitsel faaliyetler düzenlenmesi sağlanabilir. 
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31 
Yeni yapılan kütüphane binalarının yapım aşamasında inşaat firmaları Bakanlık tarafından 

sürekli denetlenmelidir. 

32 
Yeni kütüphane algısını geliştirmek için orta vadede çevresinde etki değeri olan bölgelere 

örnek kütüphaneler yapılmalıdır. Ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklere göre şehirler 

belirlenmeli ve çevresine etki değeri olan şehirlerde örnek kütüphaneler yapılmalıdır. 

33 
Algının değişimi, büyük ölçekli donanımlı iyi örneklerin yapılması ile kütüphanelerin cazibe 

merkezi olmasını destekleyecek ve yaygınlaştıracaktır. 

34 
Çocukları kütüphaneye alıştırmak için cazibe yaratılması önem taşımaktadır. Örneğin, 

kütüphanelerde satranç turnuvaları düzenlemek gibi. 

35 
TRT ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde dünya kütüphaneleri ve 

tarihten bugüne kütüphaneler konularında belgesel çekimi yapılmalı, halk kütüphanelerini 

tanıtıcı kamu spotları hazırlanmalıdır. 

36 
Halk Kütüphanelerinde IFLA standartları uygulanmalıdır. 

37 
Çok amaçlı salonların kütüphanelerde yer alması ve bina bölümlerinin esnek olarak 

kullanılabilir şekilde planlanması gerekmektedir. 

38 
Kütüphane mobilyalarını çağdaş normlara göre yeniden dizayn edilmesi önemlidir. 

39 
Çocuğun geleceğini yapılandırmak için gayret gösteren annelere yönelik programlarla kadın 

merkezli aktivitelerin oluşturulması ve binaların buna göre dizayn edilmesi gerekmektedir. 

(Emzirme odaları, wc lerde bebek odaları, bebekler için oyun odaları.) 

40 
Kütüphane ihtiyaçları bölgenin ihtiyaçlarına göre planlanmalı ve binalar da bu vizyonla 

tasarlanmalıdır. 

41 
Dijitalle azalabileceği varsayıldığında kütüphane binalarının planlanmasında yüksek hacimli 

kitap depolarının olduğu binaların planlanmasından vazgeçilmeli; dijital ve geleneksel 

materyallerin dengeli kullanımının olabileceği türden kütüphane binalarının tasarlanması 

sağlanmalıdır. 

42 
Dijitalleşmenin etkisiyle gelecek nesillerin basılı- geleneksel materyale olan talebinin 
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geleceğin perspektifini dikkate alarak yeni binaların daha az basılı kaynakların olduğu 

binaların elektronik- dijital kaynakların sunumuna uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 

43 
IFLA, ALA, UNESCO’nun yetişkin, çocuk, genç çalışmaları ilke ve standartları göz önüne 

alındığında, halk kütüphaneleri sayısının 6000’lere kadar çıkarılması gereklidir. Şehirlere 

göre dağılımları yapılırken nüfuslara göre adil dağılımla gözetilmelidir. 

44 
Yeni kütüphane algısını geliştirmek için orta vadede çevresinde etki değeri olan bölgelere 

örnek kütüphaneler yapılmalıdır. Ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklere göre şehirler 

belirlenmeli ve çevresine etki değeri olan şehirlerde örnek kütüphaneler yapılmalıdır. 

45 
Halk kütüphanelerinin sayısı artarken personel istihdamının da orantılı olarak nitelikli artışı 

sağlanmalıdır.  

46 
Bina fonksiyonları çok kültürlülüğe (örneğin göçmenlere) hizmet etmelidir. 

47 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün bina planlaması, tasarımı ve 

dönüştürülmesi konuları ile ilgili birimlerde mimar, iç mimar, mühendis, halkla ilişkiler 

uzmanı ve kütüphanecilerin sayısı arttırılması sağlanmalıdır. Planlama, denetim, sorun 

giderme ve diğer süreçlerin başarılı bir şekilde yürüyebilmesi için gerekli istihdamın 

yapılması şarttır.  

48 
Okul aile birliklerindeki örneklere benzer şekilde kütüphane gönüllülerinin halk 

kütüphanelerinde gelir getirici faaliyetleri de dahil olmak üzere kütüphanelerin içerisinde yer 

ve yetki tahsisi edilmelidir. Örneğin;  ABD örneklerin de olduğu gibi kitap satışı. 2. el kitap 

satışı, bağışların satılması vb. 

49 
Gelişen dünyanın gerektirdiği şartlardan dolayı sadece fiziki kütüphanelerden değil; internet 

üzerinden ulaşılabilecek ve Türkiye’deki e-kitaplara ulaşılabilecek “Sanal Bir Mekan 

Kütüphane” oluşturulması düşünülebilir. 

50 
İşlevi-programı halk kütüphanesi programına uygun yapıların halk kütüphanesi olarak 

dönüştürülmesi tarihi yapıların korunmasına yardımcı olacaktır. 

51 
Halk kütüphanelerinin istatistik analizi yapılırken tarihi yapılar da nitelik ve nicelik acısından 

dikkate alınmalıdır.  
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HALK KÜTÜPHANELERİNDE 

MİMARİ UYGULAMALAR ÇALIŞTAYI RAPORU 

 

 

ÇALIŞMA GRUBU-6: 

TÜRK KÜTÜPHANELERİNDE ACİL DURUM VE RİSK YÖNETİMİ 

1. Doç. Dr. Mehmet Ali AKKAYA - Çankırı Karatekin Üniversitesi (Moderatör)  

2. Doç. Dr. Alpaslan H. KUZUCUOĞLU - İstanbul Yeni Yüzyıl Ünv.  

3. Prof. Dr. Neslihan Türkün DOSTOĞLU - İstanbul Kültür Üniversitesi  

4. Uzm. Özhan SAĞLIK - Uludağ Üniversitesi  

5. Ali ŞEKERCİ - Samsun İl Halk Kütüphanesi Müdürü  

6. Salih ÖZGÖNCÜ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi  

7. Hasan Basri SELÇUK - Yordam  

8. Zahid ANDAÇ - Mimar  

9. Tayfun TERZİOĞLU - KYGM-Elektrik Mühendisi  

10. Yıldız YAYMAN - KYGM-Planlama Şube Müdürü  

11. Aysun A. BÜYÜKSAN - KYGM-Kütüphaneci  

12. Ayda PERÇİN - Şube Müdürü (Raportör) 
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ÇALIŞMA GRUBU-6: TÜRK KÜTÜPHANELERİNDE ACİL DURUM VE RİSK 

YÖNETİMİ 

1 Kütüphane binalarında acil müdahale ekiplerinin eğitimi ve seçimi konusunda seçici davranmalı, bu 

ekiplere yönelik görev ve sorumluluk tanımları yapılmalıdır. 

2 Halk kütüphanelerini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren mevzuat hükümleri mevcuttur. 

Pratikte bunların uygulanabilirliği noktasında acil durum / afet mevzuatlarının iyi anlaşılmasına 

yönelik rehberler hazırlanmalıdır. 

3 Mülkiyetleri farklı kuruluşlara ait olan binaların deprem ve yangına karşı dayanıklı hale getirilmesi 

için ortak koordinasyon toplantıları yapılarak, aksiyon alınmalıdır. 

4 Bilgiye erişim hizmeti almak isteyen kullanıcıların yoğun olarak bulunduğu mekanlar olan 

kütüphanelerde gerekli tedbirler alınmazsa, olası bir acil durum sonucu toplu ölümlerin yaşanması 

söz konusudur. 

5 Acil durumlar sadece deprem, yangın, sel kaynaklı olmayıp elektrik kesintisi, internet kullanımının 

olmaması , insan hatalarından kaynaklanan riskler, salgın hastalıklar,  iş kazaları,  asansör kazaları 

gibi pek çok olumsuz durum da acil durumlara örnek teşkil eder. 

6 Acil durumlarda hizmetin kesintisiz olarak devam edebilmesi için önemler alınmalı ve bu önlemlere 

yönelik iyileştirme yapılmalıdır. 

7 Acil durum yönetiminin iyileştirme döneminde kütüphaneler rehabilitasyon görevi üstlenmeli, bu 

alanlarda toplumun rehabilitasyonuna yönelik aktiviteler yapmalıdır.  

8 Kütüphaneler bir acil durum / afet sonrası kendilerini çabuk toparlayabilme özelliğine sahip 

olmalıdır. 

9 Kütüphaneciler aktif olarak acil durum yönetimin bir parçası olmalı, AFAD halka en doğru bilginin 

ulaştırılması için AFAD, kütüphaneciler ile koordineli çalışmalıdır.  

10 Olası bir afete yönelik depo kütüphane yerlerinin önceden planlanması, mevcut kütüphanelerde hasar 

gören kitapların rehabilitasyonu için "sevk merkezleri" önceden planlanmalıdır. 

11 Kütüphanelerin yer seçimi yapılırken bu alanların afet açısından hasar görebilir yerler olmamasına 

dikkat edilmelidir.  
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12 Mimari özellikleri iç mekan tasarımları ile birlikte ele alınan kütüphane binası tasarımlarında acil 

durum / afet kriterlerine dikkat edilmesi gereklidir. 

13 Kütüphane binaları afetlerde bölge halkına hizmet vermesi bu alanların afet açısından hasar görebilir 

yerler olarak tasarlanmalıdır.  Mülkiyet bakanlığa ait olmayan kütüphanelerin durumu. 

14 Kütüphanelerde tahliyeye yönelik “triyaj / önceliklendirme” çalışmaları yapılmalıdır. 

15 Şahıslardan kiralanan kütüphane bina veya mekanlarının depreme ve yangına dayanıklılığı 

araştırılmalı, mal sahibinden gerekli önlemlerini alması istenmeli, bunlar yerine getirilmiyorsa 

şahıslardan kiralama yönteminden vazgeçilmelidir. 

16 Afet tedbirlerinin şahıslardan kiralanan binalarda alınabilmesi için şahıs rızası gerekmektedir. 

Örneğin çatı akıntısı, yangın söndürme ekipmanı, yangın ihbar sistemi, engelli donanımı tadilat 

yapılması zorunlu olup, mülk sahibine bağımlı kılan gerekliliklerdir. Söz konusu sebeplerden dolayı 

meydana gelecek hasarların mülk sahibine rücu ettirileceği kira sözleşmelerinde açıkca 

belirtilmelidir. 

17 Kütüphane iç tefrişatının, donanımının ve dolaplarının uygun olması gerekir. Sabitleme 

çalışmalarının yapılması gereklidir. 

18 Kütüphane binalarının deprem etütlerine yönelik "zemin etüt raporları" ile "deprem risk raporları" nın   

alınması gereklidir. 

19 Kütüphane binalarına yönelik yıldırım tehlikesi için paratoner olmalı ve bunlar periyodik olarak 

kontrol edilmelidir. 

20 Kütüphane binalarında bulundukları bölgenin özellikleri göz önüne alınarak afet ve acil durumlar için 

önlem alınmalıdır. 

21 Afet/ acil durum planlamasında, engelliler için önlemler alınmalıdır. 

22 Acil durum servisleri (Sağlık kuruluşları, kolluk kuvvetleri, itfaiye, sivil savunma, doğal gaz, su ve 

elektrik idareleri vb.)  gibi birimlerle mutlaka iş birliği içinde olunmalı yeterlilik durumu bilinmeli ve 

bunlara göre önlem alınmalıdır. 

23 Kütüphaneler için “Felaket Kurtarma Merkezleri” kurulmalıdır. 

24 
Kütüphaneler ilk yardım ve afet okuryazarlığı, salgın hastalıklarla mücadele, toplumsal acil yardım ve 
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afet bilinci oluşturma konularında farkındalık çalışmalarının merkezi olmalıdır. 

25 Yangın algılama, ihbar ve alarm sistemi her kütüphaneye kurulmalı ve  müdahale yöntemleri 

eğitimleri personele verilmelidir. Her yıl için hizmet satın almak yöntemi ile bakımları 

yaptırılmalıdır. 

26 Kütüphane içerisinde elektrik kablolarının durumu da önemli olup, bunların kablo kanallarına 

alınması suretiyle insanların takılıp düşmesi engellenmelidir.  Hareket alanları en iyi şekilde 

kullanılmalıdır. 

27 7/24 hizmet çeşitliliğinin getireceği hırsızlık, vandalizm, sabotaj gibi  acil durumlara yönelik  

tedbirler üstünde durulmalıdır. 

28 Kütüphanelerde çalışan personele deprem ve diğer acil durum/ afet durumlarıyla karşılaştıklarında 

yapmaları gerekenlere ilişkin “El Kitabı” hazırlanmalıdır. 

29 Kütüphanelerde İtfaiye, Polis, Jandarma gibi kurum ve kuruluşlarla hızlı iletişimi sağlamak adına 

"Panik butonu" gibi önlemler alınabilir. Konu hakkında neler yapılabileceği koordineli olarak 

görüşülmeli ve işbirliği içinde çalışmalıdır. 

30 Halk kütüphanelerinin halka açık olması nedeniyle güvenlik tehdidine yönelik çalışlarının 

güvenliğinin de sağlanması için önlem alınmalıdır.  

31 Kütüphanelerde acil durum toplanma noktalarının olması bunlara yönelik planların hazırlanarak 

işaretlemesinin yapılması gereklidir. 

32 Kütüphane merdivenlerine kayma riskini minimize edecek kaydırmaz bant uygulamaları yapılmalıdır. 

33 Kütüphane personeline yönelik arama kurtarma tahliye, yangınla mücadele ve ilk yardım eğitimleri 

verilerek destek ekipleri yedekleriyle birlikte oluşturulmalıdır. 

34 Halka açık okuma salonlarında güvenlik kameraları tesis edilmeli,  güvenlik için üst araması 

yapılmalıdır. Okuma salonlarına çantayla giriş yasaklanmalı, kilitli çanta dolapları bina girişine 

konulmalıdır. 

35 Bina girişlerine şemsiyelikler konmalı, içeriye şemsiye girişine izin verilmemelidir. 

36 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre gerekli tedbirler alınmalıdır. 
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37 Akıllı ev uygulamasının kütüphanelere transferi kütüphanelerin afete dayalı riskini azaltacaktır. 

38 Kütüphane  yapılarında otomasyon odası yapılarak, bu merkezin güvenlik kameraları, ses, ışık, 

iklimlendirme ve data kontrol amaçlı kullanılması gerekmektedir. 

39 Kütüphane Afet Planı (KAP) olmalı, Masa başı tatbikat eğitimleri de periyodik yapılmalıdır. 

40 Acil durum iletişim numaraları kolay ulaşılabilecek ve görülebilecek yerde olmalı, acil durum 

ekiplerinin listesinin güncel tutulması sağlanmalıdır. 

41 Kazan dairesi, çay ocakları, elektrikli ekipmanlar, yangın söndürme sistemleri periyodik bakımdan 

geçirilmelidir.  

42 Çocuk kütüphanelerinde veya kütüphanelerinçocuk bölümlerinde acil durum eğitimleri eğlenceli 

olarak oyunlarla verilmeli, prizlerin kapatılması, masa köşelerinin yuvarlak kesimli olması gibi basit 

ancak etkili tedbirler alınmalıdır. . Sivil toplum kurumları ile protokol yapılarak çocuklara güvenlik 

kültürü eğitimleri verilmelidir. 

43 Kütüphanelerde risk durum analizi yapılmalıdır.(dış çevre, iç etkiler, iklimlendirme, klima vs.) 

44 Risk yöntemi riskleri tolere edebilir seviyeye indirgemek için gereklidir.  Tehlike ve riskin ayırt 

edilebilmesi gerekir. Acil durum planları, bu belirlenen tehlike ve riskler baz alınarak hazırlanmalıdır. 

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan KYGM Kütüphaneleri için iş sağlığı ve güvenliği için 

bir “İyi Uygulama Rehberi” hazırlanması istenmelidir. 

45 Acil durumlarda kurtulması gerekenlerin (tahliye öncelik listesi) in personel tarafından bilinmesi 

gerekir. 

46 Halk kütüphanelerini ilgilendiren koruyucu güvenlik sabotaj ve yangın konulu mevzuat hükümleri 

İSG kapsamında rehberize edilmek kaydıyla kitaplaştırılmalıdır. 

47 Yürüttükleri mevzuat asgari standartları bildirmekte olup, kütüphanelerde mümkün mertebe mevcut 

standartların üstünde acil durum tedbirleri alınmalıdır. 

48 Bir yazılım vasıtasıyla kütüphanelerde risk değerlendirmesi ve acil durum planlaması yapılabilir 

(YOS’a entegre edilebilir). 

49 Periyodik kontrollerin layığı ile yapılması risk yönetimi ve afet planlaması açısından son derece 

önemlidir. 
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50 
SWOT (GZFT) Analizleri ile acil durumlara yönelik eksiklikler tespit edilmelidir. 

51 Kütüphane binalarında biyolojik risk etmenlerine karşı nem ayarlarının yapılması gereklidir. 

Mikroorganizmaların nemin yoğun olduğu bölgelerde üreme olasılığı çok yüksektir. 

52 Kitapların sel, yangın, deprem, hırsızlık vs. gibi durumlarda korunmasını sağlayabilmek amacıyla  

"Panjur Sistemli Raf" önerilmekte olup,  çalıştay oturumunda bir prototip çizimi de 

gerçekleştirilmiştir. 

53 Kütüphanelerin etrafında bulunan diğer riskleri ile birlikte ele alınması gerekmektedir. Ahşap yapılar, 

imalathaneler, sanayi kuruluşları, fırınlar vb. risk faktörü olarak görülmelidir. 

54 Yangın esnasında açığa çıkan ısı binanın taşıyıcı sistemi içerisinde bulunan demir-çelik gibi kolon ve 

kiriş elemanlarının erimesini sağladığından, bunu engellemek adına ısı iletkenliğini geciktiren 

malzemelerle taşıyıcıların kaplanması gerekmektedir. 

55 Yangın söndürme sisteminde aktif ve pasif yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler kütüphanelerde 

mevcut mevzuat ve standartlar çerçevesinde ciddiyetle uygulanmalıdır. 

56 
Kütüphanelerin risk transferi açısından sigortalanması gündeme alınmalıdır. 

57 Kütüphanelerde yangın söndürme ve yangın ihbar sistemleri bulunmasına rağmen bunları 

kullanabilecek elemanlar yoktur. Teknisyen bulunmayan yerlerde memurlara bu konuda eğitimler 

verilmelidir. Cihaz bakımlarının düzenli yapılması sağlanmalıdır. 

58 Kütüphanelerde uygulanan kontrol tedbirlerinin “Öncesi Ve Sonrası” şeklinde fotoğraflanıp 

belgelenmesi, kütüphane güvenlik ve acil durum bilincinin geliştirilmesi açısından çok büyük önem 

taşımaktadır.  

59 Acil çıkış yönlerini gösteren ve diğer uyarıcı bilgiler içeren "Sağlık ve Güvenlik İşaretleri"nin 

konulması sağlanmalıdır. 

60 Kütüphaneye ziyarete gelenlere (okulların kütüphaneyi inceleme amaçlı gezi yapması) yahut geçici 

çalışmaya gelenlere (örneğin elektrik ile ilgili bir sorunu çözmeye çalışan işçi) iş sağlığı ve güvenliği 

açısından sorumluluğun sorumluluğun iş güvenliği açısından kütüphane personelinde olmadığı 

kendilerinde olduğu hususunu içeren bir formun da imzalatılması uygun olacaktır (Taahhüt formu). 

61 Türk Standartları Enstitüsü ile protokol yapılarak, kütüphanecileri ilgilendiren korumaya yönelik 

standartlar temin edilmelidir. IFLA Kütüphane İlkeleri'nin tüm kütüphanecilere dağıtımı 

sağlanmalıdır. 
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62 Acil durumlara yönelik kütüphane görevlilerinin kolaylıkla doldurabileceği şekilde kontrol listeleri 

oluşturulmalıdır. 

63 Kütüphanelerde yaşam alanlarından hizmet alanlarına kadar kullanımda olan tüm birimler farklı 

düzeylerde risklere açıktır. Her birim için ayrı ayrı olmak üzere riskler ve olası acil durumlar 

tanımlanmalıdır. 

64 Hastalıklar, tozlar Küf, mantar vb. mikroorganizmalar, kimyasallar, haşereler, aydınlatma gibi risk 

unsurları ayrı ayrı  ele alınmalıdır.  

65 Kütüphane çalışanları ilk yardım kitinin yerini bilmeli, içindeki malzemelerin tarihi kontrol 

edilmelidir. 

66 Kütüphanelerde “ergonomi” konusuna dikkat edilmeli, farklı şekilde mobilyalar; masa, sandalye, 

etajer doğrudan doğruya iş sağlığı ile ilgili olduğundan kullanıcı ve çalışanlara yönelik risk tedbirleri 

alınmalıdır. 

67 Acil Durum Yönetimi hazırlık döneminde kütüphane çalışanlarının eğitimi, bilgisayar verilerinin 

yedeklenmesi, tahliye planlarının oluşturulması, yangın dolaplarının,  yangın merdivenlerinin ve 

kapılarının yeterli kriterlerde bulunması sağlanmalıdır. 

 


