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ÖÖzz

Geleneksel olarak kütüphanecinin en övgüye de¤er görevlerinden biri,
kitap seçimi ve derme gelifltirme olmufltur. Bu çal›flmada, okul
kütüphanelerinin mevcut durumu ile derme gelifltirme politikas›
haz›rlama aflamalar› aras›ndaki ba¤lant› tart›fl›lmaktad›r. Yap›lan
araflt›rmada, derme gelifltirme çal›flmalar›yla ve Türkiye çap›nda uygu-
lanacak Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n standart kitap listesi hakk›nda bilgi
verilmifltir. Mevcut durumu göstermek üzere, 2004 – 2005 ö¤retim y›l›
içinde Ankara’da 117 ortaö¤retim okul kütüphanesini kapsayan genifl
kapsaml› bir araflt›rma yap›lm›flt›r. Bulgular›n, okul kütüphaneleri için
derme haz›rlama ve gelifltirme politikalar›n›n düzenlenmesinde
kütüphanecilere katk›da bulunmas› beklenmektedir.
AAnnaahhttaarr ss zzcc kklleerr:: Derme gelifltirme, Derme gelifltirme politikas›,
Okuma, Okul kütüphaneleri.

AAbbssttrraacctt

Traditionally one of the most important tasks of the librarians has been
book selection and collection development. In this research, the
relation between the current situation of collection development and
the collection development policy in the school libraries is discussed.
Hereby, the collection development studies and the standard book list
of the Ministry of National Education in Turkey are explained. A survey
was conducted in 117 high school libraries in Ankara during the
academic year 2004 – 2005, in order to get a picture of the current
situation. The findings are expected to contribute to the understanding
on how librarians should prepare and use collection development
policies for school libraries.

193

BBiillggii DD nnyyaass 2005, 6(2): 193-218

*Doç. Dr.; Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Beytepe
06800 Ankara (onal@hacettepe.edu.tr).



KKeeyywwoorrddss:: Collection development, Collection development policy,
Reading, School libraries.

GGiirriiflfl

Kütüphaneler e¤itim ve ö¤retimin ayr›lmaz bir parças›d›r. “Kütüphanesiz
e¤itim düflünülemez” ilkesini gözeten okul kütüphaneleri, bulundu¤u okulun
amaçlar›n› yerine getirmek üzere okul program›na etkin olarak kat›lmak
zorundad›r. Gerek derslere, gerekse kiflisel ilgilere yönelik bilgi gereksinim-
lerini karfl›lama yolundaki çal›flmalarda “derme oluflturma” önemli bir yer kap-
sar. Türkiye’de Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n sorumlulu¤u alt›nda çal›flmalar›n›
yürüten okul kütüphaneleri yönetmelikler do¤rultusunda “derme oluflturma”
ve oluflturulan dermeyi en verimli biçimde kullanma, bir baflka deyiflle okuma
al›flkanl›¤› gelifltirerek “haz›rlanan en yararl› dermelerin okunmas›n› ve/veya
kullan›lmas›n›” sa¤lamay› içeren çal›flmalar› gerçeklefltirmeyi hedeflemekte-
dirler. Uygulanan yönetmelikler bütçe durumuna, hizmet verilen ortam›n
flartlar›na, derme politikalar›na, kullan›c› gereksinimlerine, kütüphaneci per-
sonelin varl›¤›na ve say›s›na yeterince yer vermemektedir. Bu durum önemli
sorunlarla karfl› karfl›ya kal›nmas›na neden olmaktad›r. Nitelik ve nicelik
aç›s›ndan hissedilen olumsuz geliflmeler, yap›lacak araflt›rmalarla sorunlar›n
ortaya ç›kar›lmas›n›, incelenmesini ve çözüm için öneriler gelifltirilmesini
zorunlu hale getirmektedir. Belirtilen bu zorunluluk çal›flma alan›n› oluflturan
kütüphane türünü ve kullan›c› grubunu düflündü¤ümüzde gelece¤i yönlendi-
recek araflt›rmalar için önemli ipuçlar› verebilecektir. 

Çal›flma konumuz; Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n 22 A¤ustos 2001 tarihli ve
24501 say›l› “Okul Kütüphaneleri Yönetmeli¤i” ard›ndan 2004 y›l› A¤ustos
ay›nda yay›nlanan “100 Eser Genelgesi” ile yeni bir boyut kazanm›flt›r.
‹lkö¤retim ve ortaö¤retim okullar›nda kitaba ulaflman›n en etkin ve kolay yol-
lar›n›n okul kütüphanelerinde bulufltu¤u düflüncesi çal›flmam›z›n hareket
noktas›n› oluflturmufltur. Derme, derme gelifltirme ve derme gelifltirme poli-
tikas›na yönelik çal›flmalar›n incelenmesini kapsayan teorik bilgiyle konu
aç›klanmak istenmifltir. Önce yukar›da belirtilen yönetmelik, sonra genelge
tan›t›lm›flt›r. Bu do¤rultuda okul kütüphanelerinde var olan dermelere iliflkin
durum saptamas› yap›larak genelge do¤rultusunda “derme oluflturma” ile
ilgili neler yap›ld›¤›n› ortaya ç›karacak bir araflt›rma yap›lm›flt›r. Okul
kütüphanelerinde derme oluflturma politikas›n›n haz›rlanmas› amaçlanarak
gerek okul kütüphanelerinde dermenin, gerekse verilen hizmetler sonucunda
okuma al›flkanl›¤›n›n gelifltirilmesine katk›da bulunulmak istenmektedir.
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DDeerrmmee KKaavvrraamm›› vvee ‹‹llggiillii AArraaflfltt››rrmmaallaarr

Kütüphanecilik literatüründe “derme”, koleksiyon terimi ile eflanlaml› olarak
kullan›lmaktad›r. Frans›zca’dan dilimize geçmifl olan koleksiyon: “ö¤renme,
yarar sa¤lama veya zevk amac›yla bir araya getirilmifl ve özelliklerine göre s›-
n›flara ayr›lm›fl nesnelerin bütünü” (Türk Dil Kurumu [TKD], 1988, s. 887) ola-
rak tan›mlanmaktad›r. Püsküllüo¤lu (2003, s. 813) yapt›¤› tan›mda koleksiyo-
nu: “bofl zamanlar› de¤erlendirme, zevk alma, ö¤renme ya da yarar sa¤lama
ere¤iyle toplanm›fl, biriktirilmifl ve özelliklerine göre bölümlendirilmifl türdefl
ya da benzer fleylerin tümü” olarak ifade etmektedir. Benzer flekilde derme:
“ayn› türden bir araya getirilmifl fleylerin hepsi, koleksiyon” (TDK, 1988,
s. 361) ve “bir araya getirilmifl bir türden fleylerin tümü” olarak tan›mlanmak-
tad›r. Kütüphaneyle ba¤lant›s› kuruldu¤unda gerek koleksiyon, gerekse der-
me “ortak–benzer özellikler tafl›yan” veya “farkl› türlerden” de¤erlendirilerek,
güncel tutularak ve örgütlenerek gelifltirilmifl bilgi kaynaklar› toplulu¤udur.
Hedeflenen belirli bir kullan›c› kitlesine yönelik hizmet vermeyi amaçlayan bu
süreçte koleksiyon veya derme, gereksinimler, beklentiler ve talepler göz
önüne al›narak sürekli gelifltirilir. Böylelikle bilgi kayna¤› seçimi, sa¤lanmas›,
güncellefltirilmesi, ay›klanmas› ve de¤erlendirilmesi süreci dermeye yönelik
çal›flmalar›n kapsam›na girer; kütüphane hizmetlerinin önemli bir parças›n›
oluflturur.

Türkiye’de temel olarak dermeyi konu alan yüksek lisans ve doktora tez-
leri bulunmaktad›r. Yüksek lisans tezlerinde Acarbafl (1991), Afzali (2003),
Karatafl (2001), Salman (2002), Özbudak (1993) ve Öztürk (1979) üniversite
kütüphanelerine; Keskin (1997) müzik kütüphanelerine; Özgenç (1988) halk
kütüphanelerine; Tuna (2005) okul kütüphanelerine yönelik araflt›rmalar
yapm›fllard›r. Doktora tezinde Kayao¤lu (1999) ve Köprülü (1994) üniversite
kütüphanelerinin dermelerini araflt›rma alan› olarak ele alm›fllard›r.

Okul kütüphaneleri üzerine yap›lan tezlerde koleksiyon ve derme terim-
leri birlikte kullan›lm›flt›r. Kavuncu (2001), Lodi (1984) ve Önal (1985) yüksek
lisans tezlerinde; Önal (1992) ve Soysal (1964) doktora tezlerinde genelde
koleksiyon terimini kullanarak okul kütüphanesi koleksiyonlar› hakk›nda bilgi
vermekle birlikte araflt›rmalar›nda k›smen bu konuya de¤inmifllerdir. 

Önal (1992) ö¤rencilerin bilgi gereksinimlerinin ve bilgi kullan›mlar›n›n
ölçülmesinde ve de¤erlendirilmesinde bibliyometri yöntemini kullanarak
kütüphane koleksiyonlar›na, ilgi duyulan konulara ve en çok kullan›lan bilgi
kaynaklar›na yönelik araflt›rmalar yapm›flt›r. Kitap seçerken en çok dikkat
edilen unsurlar›, dermelerine göre kütüphane kullan›mlar›n›n yo¤unlu¤unu ve
ödevlerde yap›lan al›nt› sonuçlar›na göre en çok kullan›lan yay›nlar› sap-
tam›flt›r. Kullan›m s›kl›¤›na göre okul kütüphanelerinde bulunmas› gereken
yay›nlar› ortaya ç›kartm›flt›r. Tuna (2005)’n›n yüksek lisans tezinin tamam›n›
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“okul kütüphanelerinde derme gelifltirme” konusu oluflturmaktad›r. Belirtilen
konu kapsam›nda Ankara’daki üniversitelere ba¤l› özel ilkö¤retim okul
kütüphanelerinde görev yapan personele ve kütüphaneyi kullanan ilkö¤retim
ö¤rencilerine uygulanan anketle söz konusu kütüphanelerin derme gelifltirme
politikas› olmad›¤›, dermeden kaynaklanan sorunlar yafland›¤›, bunlardan
hizmetlerin olumsuz etkilendi¤i, güncelli¤ini yitirmifl dermelerle hizmet veril-
meye çal›fl›ld›¤›, teknolojik geliflmelerin izlenemedi¤i saptanm›fl ve derme
gelifltirme politikas›n› belirlemenin önemi üzerinde durulmufltur.

OOkkuull KKüüttüüpphhaanneelleerriinnddee DDeerrmmee GGeelliiflflttiirrmmee 

Okul kütüphanelerinde bilgi kaynaklar›n›n seçimi derme gelifltirme sürecinin
esas›n› oluflturmaktad›r. Okul kütüphanesiyle birlikte varsa s›n›f kitapl›klar› ve
ö¤retmenlere hizmet verecek araflt›rma kütüphanesi için derme oluflturmak
ve gelifltirmek mümkündür. Merkez okul kütüphanesi sorumlulu¤unda seçile-
cek bilgi kaynaklar› aras›nda bulunacaklar flunlard›r:

„ Kitaplar;

„ Süreli yay›nlar;

„ Dan›flma kaynaklar›;

„ Edebi eserler, romanlar;

„ Görsel–iflitsel kaynaklar;

„ Elektronik kaynaklar;

„ Internet kaynaklar›;

„ Resmi yay›nlar;

„ Teknik yay›nlar;

„ Gri yay›nlar.

Bilgi kaynaklar› özelliklerine göre kâ¤›t, manyetik bant, saydam, film,
disk, plastik gibi çeflitli malzemelerden elektronik ortama de¤in de¤iflik
tafl›y›c›lardan yararlanarak haz›rlanmaktad›r. Her derece ve türdeki okullar›n
kütüphaneleri için bilgi kaynaklar› ayr› bir önem tafl›maktad›r. Ö¤renciler her
bilgi kayna¤›n›n yap›s›, özellikleri, kullan›m› ve yaflamlar›nda bilginin ne denli
önemli olaca¤› hakk›nda ayd›nlat›lmal›d›r. Bofl zamanlar›n bilgi kaynaklar›
kullan›m›yla de¤erlendirebilece¤i ö¤retilmelidir. 

Kurulan kütüphanelerde yukar›da belirtilen bilgi kayna¤› türlerinin bulun-
mas› gerekti¤i gibi; okuma al›flkanl›¤› yaratacak bireysel okuma, toplu
okuma, tart›flmalar ve yay›n tan›t›mlar›n› içeren faaliyetlerin düzenlenmesi de
önem kazan›r (Öz, 2001, ss. 206-207). Bilgi kaynaklar›na ve okumaya yöne-
lik ilgiyi sürekli k›lmak geçici bir süre için mümkün olmakla birlikte her zaman
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gerçeklefltirilememektedir. Bunun nedenleri ilgi alanlar›n›n de¤iflmesinden,
okuman›n okulla–e¤itimle s›n›rl› oldu¤unun düflünülmesinden, baflka
e¤lencelerin ve e¤itim araçlar›n›n okuman›n yerini tutaca¤› inanc›ndan kay-
naklanmaktad›r (Mazzarella, 2003, ss. 232– 239).

Bilgi kaynaklar›n›n seçimi iyi bir de¤erlendirme sonucunda gerçekleflir.
Genel olarak do¤ru, konusunda yetkin, yans›z, amac› belirgin, amac›yla kap-
sam› bütünleflmifl, konuyu ifllemesi hitap etti¤i gruba uygun, çok say›da kul-
lan›c›ya yönelik, ilgili konular› iflleyen, güncel, ilginç, bölümleri birbirlerini
bütünleyen, estetik de¤erlere sahip, fiziksel özellikleri beklentileri karfl›layan,
kütüphane dermesiyle bütünleflebilecek, maliyeti bütçeye uygun görülen bilgi
kaynaklar›n›n kütüphaneye sa¤lanmas› yönünde karar verilmektedir
(Gardner, 1985). Bu unsurlar›n yaz›l› olarak belirtildi¤i derme sa¤lama poli-
tikas›n›n uygulanmas› baflar›l› ve bütüncül dermenin önce oluflturulmas›na,
sonra da gelifltirilmesine yol açacakt›r.

Sa¤lama bölümünde hiçbir zaman bitmeyecek döngü halinde devam
eden çal›flmalar dört temel alanda toplanabilir: 

1. ‹steklerin toplanmas›, bibliyografik bilgilerin kontrol edilmesi,
siparifllerdeki tekrarlar›n önlenmesi, de¤iflim ve ba¤›fl imkanlar›n›n
aranmas›, siparifl ifllemlerinin yap›lmas›, siparifl kay›tlar›n›n tutul-
mas›;

2. Yeni gelen kaynaklara yönelik teknik ifllemlerin uygulanmas›, yerine
getirilemeyen siparifller için yöntemlerin gelifltirilmesi, sat›n alma
ödemelerinin yap›lmas›, yeni gelen yay›nlar listesinin haz›rlanmas›,
kullan›c›lar›n sa¤lama ifllemleri hakk›nda bilgilendirilmesi, siparifllerin
kontrol edilmesi; 

3. Belli aral›klarla ay›klama yap›lmas›, korumayla birlikte y›pranmay›
önleyici yöntemlerin uygulanmas›; 

4. Dermeye yönelik performans istatistiklerinin gelifltirilmesi, de¤erlerin
analiz edilmesi. 

Dermenin yeterlili¤ini anlamak de¤erlendirme yapmakla mümkün olur.
Her yönüyle var olan durum saptanmak istenildi¤inde, hizmetlerde geliflim
planland›¤›nda ve artan harcamalar konusunda hakl› olundu¤u gösterilmek
istenildi¤inde de¤erlendirme yapmak yararl› olacakt›r. Kurumun amaç ve
hedeflerini dikkate alarak de¤iflik yöntemlerle de¤erlendirme yap›labilir. En
yayg›n olarak kullan›lan derme de¤erlendirme yöntemleri aras›nda flunlar
bulunmaktad›r (Kayao¤lu ,1999, ss. 189–191; Köprülü, 1994):

„ Kullan›c›lar›n fikirlerini almak;

„ Kullan›c› araflt›rmalar› yapmak;
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„ ‹statistiksel verileri derleyerek ödünç verme, istekler, kütüphane içi
kullan›m kay›tlar›, maliyet hesaplar› ve derme aras›ndaki ba¤lant›lar›
aç›¤a ç›karan analizleri gerçeklefltirmek;

„ Var olan dermeyi ilgili olabilecek di¤er kütüphane dermeleriyle, stan-
dart listelerle ve bibliyografyalarla karfl›laflt›rmak;

„ At›f analizlerini kullanmak;

„ Konu uzmanlar›n›n gözlemlerinden yararlanmak;

„ Ulusal ve uluslararas› düzeyde kabul görmüfl standartlar› uygula-
mak.

Okul kütüphanelerinde derme gelifltirme sorumlulu¤u, mesleki ve kiflisel
özellikleri itibar›yla bilgi kaynaklar› konusunda uzman kütüphanecidedir.
Araflt›ran, güncel yay›nlar› izleyen, ö¤rencilerini araflt›rma yapmaya yönelten
ve kütüphane kullanma al›flkanl›¤›na sahip ö¤retmenlerle birlikte okul yöneti-
cileri bu önemli sorumlulu¤u kütüphanecilerle paylaflacaklard›r.
Gereksinimleri karfl›layan örgüt yap›s› içinde gereken bütçenin, özellikle de
derme gelifltirmeye yönelik miktar›n ne olaca¤›n›n belirlenmesi önem kazan-
maktad›r. Bas›l› kaynaklar kadar elektronik kaynaklar› da kapsayan derme
gelifltirilirken teknik donan›m, yaz›l›m, sa¤lama, eriflim, iflbirli¤i, personel ve
kullan›c› ihtiyaçlar› önem tafl›yacakt›r. Ancak yap›lacak çal›flmalar›n temel
felsefesi her bilgi kayna¤› için ortakt›r. Söz konusu edilen temel felsefe
kütüphanecinin kullan›c›lar› için en uygun kaynaklar› bulma, sa¤lama, ortam›
örgütleme ve denetleme sorumlulu¤unu tafl›mas›nda toplanmaktad›r. 

Derme olufltururken ve gelifltirirken kütüphanecinin en büyük yard›mc›s›
uyulmas› gereken flartlar› kapsayan yaz›l› kurallar›n, yönergelerin, bir baflka
deyiflle belirli bir derme politikas›n›n varl›¤›d›r. Bu politika, bilgi kaynaklar›n›n
edinilmesi veya dermeden ç›kar›lmas› sürecinde önemli bir dayanakt›r. Ne
yap›laca¤›n› bilerek çal›flmalar›n sa¤lam temeller üzerinde gerçekleflmesini
ve de¤iflimlerden olumsuz olarak etkilenilmemesini sa¤lar. Sadece kütüpha-
necileri de¤il, ö¤retmenleri ve yöneticileri de e¤itimin amaçlar›n› yerine getir-
mede kütüphaneyi araç olarak görmelerine yard›mc› olur. Uyulmas› gereken
kurallar genellikle yapt›r›mlar olarak alg›lan›r. Kütüphanenin gelifltirilmesi için
çaba göstermeyi zorunlu k›lar. Bütün personelin tarafs›z, uyumlu, aktif ve
iflbirli¤ine dayal› çal›flmalar yapmas›na olanak tan›r. Araflt›rma ve gelifltirme
faaliyetlerinde çal›flmalar› tan›mlayan bilgi kayna¤› niteli¤i tafl›r (Evans, 1995,
s. 80; Gardner, 1985, Mazzarella, 2003, ss. 243-244).

Örnek bir derme gelifltirme politikas›nda afla¤›daki bölümlerin bulunmas›
beklenir (Futas, 1995): 

„ Girifl: Derme gelifltirmenin gerekçesi, kim taraf›ndan, kimlere ve ne
amaçla haz›rland›¤› tan›t›l›r.
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„ Hedef ve amaçlar: Kurumun amaçlar› çerçevesinde kütüphanenin
amaçlar› ve bu amaçlarla hedefe nas›l ulafl›laca¤› aç›klan›r.

„ Seçim: Bilgi kaynaklar›n›n seçiminin kim veya kimler taraf›ndan,
nas›l, hangi kurallar çerçevesinde, hangi kaynaklar› kullanarak
yap›lmas›yla ilgilidir.

„ Yasal düzenlemeler: Sansür, düflünce özgürlü¤ü ve telif haklar› gibi
karfl›lafl›lacak çeflitli durumlarda nelerin yap›lmas› gerekti¤idir.

„ Bilgi kaynaklar› ve bak›m›: Çeflitli bilgi kaynaklar›n›n neler ola-
bilece¤inin ve bunlardan en iyi flekilde faydalanmak için nelerin
yap›labilece¤inin saptanmas›d›r.

„ Konu analizi: Kapsanmas› gereken konu alanlar›yla birlikte, bunlar›n
hangi formda olmas›n›n beklendi¤i de önemlidir.

„ ‹flbirli¤i: Kütüphane dermesini kullananlar›n kimler oldu¤unun ortaya
konulmas›d›r. Gerek kütüphanenin kendi kullan›c›lar›n›n, gerekse
di¤er kütüphanelerden gelenlerin belirlenmesi gerekir. ‹lgili
kütüphane kullan›c›lar›n›n baflka hangi kütüphaneleri kulland›¤›n›n
saptanarak, onlarla iflbirli¤i çal›flmalar›nda uyulmas› gereken kural-
lar›n gösterilmesidir.

„ De¤erlendirme ve gelifltirme: Belirli s›kl›klarla gerekli düzeltmelerin
yap›larak derme gelifltirme politikas›n›n nas›l güncel tutulaca¤›
hakk›nda bilgi verilmesidir.

Say›lan bu bölümler haz›rlan›rken çal›flma gruplar› oluflturulur, görevler
paylaflt›r›l›r, ne kadar sürede çal›flman›n gerçeklefltirilece¤i, hangi mali kay-
naklar›n kullan›laca¤› ve neyin baflar›laca¤›n›n belirlenmesi önem kazan›r.
Çal›flmalarda planlama, bilgi toplama, doküman haz›rlama ve son olarak
doküman› politika haline getirerek yöneticilerin onay›na sunmak zorunludur.

Türkiye’de Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n genel ilke ve amaçlar›na uygun
olarak ö¤retim programlar›n› destekleyici, derslerle oldu¤u kadar kiflisel ilgi
alanlar›na yönelik, okuma al›flkanl›¤› kazand›rmay› hedefleyen ve okuldaki
kullan›c›lar baflta olmak üzere toplumsal gereksinimleri de karfl›lama yolun-
da bir dizi çal›flma ilkesini benimseyen derme gelifltirme politikas›n›n uygu-
lanmas› istenmektedir.

DDeerrmmee GGeelliiflflttiirrmmee PPoolliittiikkaallaarr››nn›› EEttkkiilleeyyeenn UUnnssuurrllaarr 

Derme oluflturma, de¤erlendirme, gelifltirme ve yap›lan çal›flmalar do¤rul-
tusunda yaz›l› politika haz›rlama üzerine yap›lan çal›flmalar›n ortak amac› bil-
giden etkin olarak yararlanma, okuma al›flkanl›¤›n› gelifltirme ve edinilen bu
niteliklerin yaflam boyunca sürdürülmesini sa¤lamaya katk›da bulunmakt›r
(Mazzarella, 2003, ss. 227–246; Prestebak, 2001, s. 185). 
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Türkiye’de Milli E¤itim sistemi, Atatürk ilke ve ink›laplar›na ba¤l›;
düflünme, alg›lama ve problem çözme yetene¤i geliflmifl; demokratik
de¤erlerden ç›kmayan; yeni fikirlere aç›k; kiflisel sorumluluk duygusuna
sahip; ulusal kültürü özümsemifl; farkl› kültürleri yorumlayabildi¤i gibi ça¤dafl
uygarl›¤a katk›da bulunabilen; bilim ve teknoloji üretimine yatk›n; bilgi ve
beceri düzeyi yüksek; üretken; bireysel ve ekip çal›flmalar›na önem veren
bilgi ça¤› insan›n›n yetifltirilmesini amaç edinmifltir. E¤itimin her tür ve
kademesinde ça¤›n gereklerine ve toplumun ihtiyaçlar›na uygun olarak
ö¤renci merkezli e¤itim ö¤retim yap›lmas›n›, her bireye e¤itim sürecinde yer
verilmesini, ö¤retmenlerin mesleki geliflimleri kadar istihdam flartlar›n›n
iyilefltirilmesini sa¤layacak çok yönlü ve genifl kapsaml› e¤itim reformu
çal›flmalar› sürdürülmektedir. Önümüzdeki y›llar için e¤itim düzeylerindeki
nitel ve nicel hedefler belirlenirken ülke ihtiyaçlar› ve Avrupa Birli¤i ülkeleri
baflta olmak üzere geliflmifl ülkelerin ölçütleri dikkate al›nm›flt›r. Genel hedef-
ler aras›nda bütün e¤itim kurumlar›n›n okul kütüphanelerini gelifltirmesi
bulunmaktad›r (Türkiye Cumhuriyeti Milli E¤itim Bakanl›¤›, 2004a; Türkiye
Cumhuriyeti Milli E¤itim Bakanl›¤›, 2003 ).

Genellikle her kademe için haz›rlanan ö¤retim programlar›nda okul
kütüphanelerinden ve çeflitli bilgi kaynaklar›ndan yararlanma ve kullan›m›
destekleme konu edilmektedir. Bununla birlikte gerek okul kütüphanelerine,
gerekse bilgi kaynaklar›n›n kullan›m›na resmi anlamda önem verilmesi “Okul
Kütüphaneleri Yönetmelikleri” ile gerçekleflmifltir. Türkiye Cumhuriyeti Maarif
Vekaleti (1959) taraf›ndan ilk olarak 1959 tarihinde yay›nlanan Okul
Kütüphaneleri Yönetmeli¤ini, 1976 (Türkiye Cumhuriyeti Milli E¤itim
Bakanl›¤›, 1976) ve 2001 tarihlerinde yay›nlanan yönetmelikler (Türkiye
Cumhuriyeti Milli E¤itim Bakanl›¤›, 2001) izlemifltir. 

Yürürlükteki 2001 tarihinde yay›nlanan Okul Kütüphaneleri Yönetmeli¤i
Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› resmi ve özel kapsamdaki örgün ve yayg›n
e¤itim kurumlar›nda oluflturulan okul kütüphanelerinin kurulufl, iflleyifl ve per-
sonelle ilgili ifl ve ifllemlere ait esaslar› içermektedir. Lisans düzeyinde
kütüphanecilik e¤itimi alm›fl personel ilk kez bu yönetmelikte “kütüphaneci”
olarak yer almaktad›r. Yönetmeli¤e göre kitap say›s› 3000’i aflan okullara bir
kütüphaneci atanmakta; kütüphanecinin atanamad›¤› durumlarda
kütüphanecilik kursu alan›n tercih edilece¤i bir ö¤retmen ve yap›lacak
çal›flmalara yard›mc› olacak bir memur görevlendirilmektedir. Kütüphanede
çal›flanlar›n Bakanl›kça düzenlenecek hizmet içi e¤itim kurslar›na kat›lmalar›
sa¤lanmaktad›r. Kütüphaneci veya kütüphanede görevlendirilen ö¤ret-
menden, modern kütüphanecilik ilkelerine göre okul kütüphanesini düzen-
leme, yönetme ve okul çap›nda bütün kullan›c›lar› yönlendirme çal›flmalar›n›
gerçeklefltirmesi beklenmektedir. Kitap, dergi, broflür, poster, kupür, resim,
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CD–ROM, DVD, film, video kaset ve ilgili bütün bilgi kaynaklar›n›n seçimine
ve sa¤lanmas›na önem verilmektedir. Kütüphaneci veya kütüphanede
görevlendirilen ö¤retmenle birlikte, okul müdürlü¤ü ve ö¤retmenler kurulunca
seçilecek üç ö¤retmen, kütüphanecilik kolu baflkan›, okul – aile birli¤i ve
koruma derne¤inden birer üyeyi kapsayan bir komisyon oluflturulmaktad›r.
Ö¤retmenler, ö¤renciler, veliler, e¤itici çal›flma gruplar› ve kollar kütüphaneye
kazand›r›lmas› düflünülen yay›nlar›n listesini haz›rlamaktad›r. Okul
müdürünün baflkanl›¤›nda çal›flacak olan bu komisyon, kütüphanede yer ala-
cak bilgi kaynaklar›n› saptama ve seçme sorumlulu¤unu tafl›maktad›r. Okul
Kütüphaneleri Yönetmeli¤i’nde yer alan maddeler kapsam›nda:

„ Bilgi kaynaklar›na yönelik kataloglama, s›n›flama, bak›m, onar›m,
ay›klama çal›flmalar›n›n yap›laca¤›; 

„ Dermeden ö¤rencilerin, ö¤retmenlerin, personelin ve ilgili kullan›c›
gruplar›n›n yararlanmas› amac›yla dan›flma ve ödünç verme hizmet-
lerinin sunulaca¤›; 

„ En verimli flekilde yararlanmay› hedefleyen kullan›c› e¤itimi prog-
ramlar›, bilgi kayna¤› tan›tma etkinlikleri, okuma al›flkanl›¤›
kazand›rma çal›flmalar›, bilgi kullan›m›n› teflvik eden yar›flmalar,
kütüphane haftas› ve çocuk kitaplar› ile ilgili çal›flmalar›n düzen-
lenece¤i ifade edilmektedir (Türkiye Cumhuriyeti Milli E¤itim
Bakanl›¤›, 2001).

Gereksinimlere uygun bilgi kaynaklar›n›n seçimine önem verilece¤i
hissedilmekle birlikte 2001 tarihinde yay›nlanan Okul Kütüphaneleri
Yönetmeli¤i’nde derme haz›rlama, de¤erlendirme ve gelifltirme politikas›na
iliflkin somut maddeler bulunmamaktad›r. 

Derme ve bilgi kaynaklar›na yönelik en önemli geliflmelerden biri
“‹lkö¤retim Ö¤rencilerine Ücretsiz Ders Kitab› Temini Projesi” kapsam›nda
ö¤rencilerin tamam›na ders kitaplar›n›n ücretsiz olarak da¤›t›lmas›d›r. En son
bilimsel verilere göre yenilendi¤i ifade edilen, kâ¤›t ve cilt kalitesi yüksek
olmas› hedeflenen ders kitaplar› haz›rlanmaktad›r. Bireysel kullan›m
amac›yla ders kitaplar› ö¤rencilere verilmektedir. E¤itimin her düzeyinde kay-
nak kitap, dergi ve çeflitli bilgi kaynaklar›n› kapsayan e¤itim araçlar›n›n seçi-
minde merkezi tavsiyeler kald›r›larak seçimdeki yetki ve sorumluluk Milli
E¤itim Bakanl›¤›’n›n belirledi¤i kriterler ölçüsünde ö¤retmenlere verilmifltir
(Türkiye Cumhuriyeti Milli E¤itim Bakanl›¤›, 2004a). Gerek belirtilen hizmet-
lerin uygulanmas›nda, gerekse derslere yönelik kaynaklar›n seçiminde okul
kütüphanecilerine görev yüklenmemifltir. 

1739 say›l› Milli E¤itim Temel Kanunu’nun 10’uncu maddesinde e¤itimin
her kademesinde Türk dilinin “özellikleri bozulmadan ve afl›r›l›¤a kaç›lmadan
ö¤retilmesine önem verilir” ifadesi “100 kitap önerisi” içeren genelge
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yay›nlanmas›na neden olmufltur. Ö¤rencilere okuma al›flkanl›¤›
kazand›rmak, bu yolla onlar› düflünen, düflündü¤ünü ifade edebilen, yorum
yapan, do¤rulara çeflitli bak›fl aç›lar›yla ulaflabilen, estetik anlay›fl› geliflmifl,
kültürlü, milli ve manevi de¤erlere sahip bireyler olarak yetifltirmek için
e¤itimde baz› bilgi kaynaklar›n›n kullan›lmas› gerekti¤i anlafl›lm›flt›r.
Çocuklar›n ve gençlerin yafllar›na ve mizaçlar›na uygun edebi de¤eri yüksek
eserleri okumalar›n› sa¤lamak için kültür ve bilim adamlar›n›n katk›lar› ile
Bakanl›kça Türk ve dünya edebiyat›ndan “100 Eser” belirlenmifltir. ‹lkö¤retim
ve ortaö¤retim kurumlar›nda bu eserlerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyat› ö¤ret-
menleri rehberli¤inde okunmalar› tavsiye edilmifltir. Ayr›ca bu eserler, ö¤ren-
cilerin bofl zamanlar›n› okuma ile de¤erlendirmeleri sonucunda Türkçe’nin
do¤ru, güzel ve etkili kullan›lmas›na da katk›s› olacakt›r. Say›lan amaçlar›n
karfl›lanmas›na yönelik olarak okul kütüphanelerini ö¤rencilerin severek,
isteyerek, kendiliklerinden gelebilecekleri bir ortama kavuflturulmas› gere¤i
ifade edilmifltir. Listelenen “100 Eser” piyasada bulunabilece¤inden ö¤ren-
cilere ücretsiz olarak da¤›t›m›n›n söz konusu olmad›¤› bildirilmifltir (Türkiye
Cumhuriyeti Milli E¤itim Bakanl›¤›, 2004b). ‹lkö¤retim ö¤rencileri için 63 Türk
edebiyat›, 8 Türk edebiyat›ndan haz›rlat›lacak, 29 Dünya edebiyat› (Türkiye
Cumhuriyeti Milli E¤itim Bakanl›¤›, 2005b); ortaö¤retim ö¤rencileri için de 73
Türk edebiyat›, 27 Dünya edebiyat› (Türkiye Cumhuriyeti Milli E¤itim
Bakanl›¤›, 2004b) klasik eserlerinden oluflan her iki düzey için de 100 eseri
kapsayan toplam 200 temel eser belirlenmifltir. Bu eserlerin okul
kütüphanelerinde var olup olmad›¤›na, dermelerin belirtilen eserlerle zengin-
lefltirilece¤ine ve kütüphanedeki görevlilerin yüklenmesi gereken görevlere
dair bilgi verilmemifltir.

Bilgiye Eriflim Merkezi Projesi ve Ö¤renme Merkezleri Projesi e¤itim
ortamlar›nda bulunanlara bilgi hizmetleri sunmak üzere görsel–iflitsel
materyalleri ve elektronik kaynaklar› kapsayan derme oluflturulmas›n›
sa¤lam›flt›r. ‹nternet alt yap›l› ö¤renme ortamlar› bilgi kaynaklar›n›n her
yafltan ve her kesimden vatandafllara diledikleri bilgiye eriflim imkan› sun-
may› hedeflemektedir (Türkiye Cumhuriyeti Milli E¤itim Bakanl›¤›, 2004a, ss.
72–73).

Okul kütüphanelerinde derme gelifltirme ve bu konuda politika oluflturma
çal›flmalar›nda ulusal standartlar çok önemlidir. Soysal (1969) taraf›ndan
gelifltirilen standartlar Türkiye için uzun süre güncelli¤ini korumufltur. Kitaplar,
süreli yay›nlar, görsel–iflitsel kaynaklar, kupür ve risale dosyalar›ndan oluflan
“koleksiyon” için de¤erler belirlenmifltir. ‹lkokul, ortaokul, lise ö¤rencileri için
konu ayr›m› yap›larak bilgi kaynaklar› çeflit ve adet olarak saptanm›flt›r.
Okullar›n ö¤retim kadrosu için e¤itim-ö¤retim ortamlar›nda kullan›lacak
mesleki materyallere yönelik niteli¤i ve niceli¤i gösteren standartlar
haz›rlanm›flt›r.
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Uluslararas› standart olarak benimsendi¤inden 1988 y›l›nda
bas›lmas›n›n ard›ndan 1998 y›l›nda yeniden haz›rlanan “Information power
(Bilginin gücü)” adl› yay›n, okul kütüphanesi hizmet alanlar› ve derme
gelifltirme ile ilgili niteliksel standartlar› vermektedir. Bu standartlar do¤rul-
tusunda okul kütüphanesi dermesinin kullan›c› gereksinimlerini ne denli
karfl›lad›¤›n› belirleyen ve yeterlili¤ini gösteren ölçütler: dermenin
büyüklü¤üyle birlikte çeflitlili¤i, araflt›rmalar sonucu en çok kullan›ld›¤› sap-
tanan bafll›klar›n varl›¤›, kullan›c›lar›n özel de¤erlendirmeleri, okuma
al›flkanl›¤›na teflvik, özel ö¤retim programlar›n› uygulama, bilgi kaynaklar›n›n
güncelli¤i ve bilgi okur–yazarl›¤›na verilen desteklerdir. Say›lan ölçütlerin
uygulanmas›n› ve sürekli de¤erlendirmesini sa¤layan temel unsur derme
politikas›n›n varl›¤›d›r (American Association of School Librarians ve
Association for Educational Communications and Technology, 1988, ss.
69–77). Uzman kütüphanecilerin derme gelifltirme ve politika oluflturma
yolunda yapmas› gerekenler k›saca flöyle özetlenebilir:

„ Ö¤retim programlar› hakk›nda genifl bilgiye sahip olma;

„ Kullan›c› gereksinimlerini araflt›rmalarla saptama;

„ Çeflitli biçimlerdeki ve konu alanlar›ndaki bilgi kaynaklar›n› bulundur-
ma;

„ Belirli s›kl›klarla dermeyi gözden geçirme;

„ Baflta ö¤retmenlerle iflbirli¤i yaparak genifl kat›l›ml› de¤erlendirme
sürecini oluflturma;

„ Bilgi kaynaklar›n›n seçimi ve sa¤lanmas›nda yay›nc› kataloglar› ve
seçilmifl ‹nternet siteleri gibi güncelli¤ini koruyan çeflitli araç ve
teknikleri bulundurarak kullan›lmas›n› sa¤lama;

„ Bilgi kaynaklar›na yönelik kullan›mlar› izleme;

„ Bütün kullan›c›lar›n derme de¤erlendirme sürecine aktif kat›l›mlar›n›
sa¤layarak onlar›n görüfllerine önem verme, gerekenleri gecikmeden
uygulama ve ortaya ç›kacak dermeyi benimsetme yolunda çaba
göstermedir (American Association of School Librarians ve
Association for Educational Communications and Technology, 1998,
ss. 90–91).

“Okul kütüphanesi bildirgesi” ve “Okul kütüphanesi rehberi” birçok dile
çevrilerek uygulama olana¤› bulan bir tür uluslararas› niteliksel standartlard›r.
Derme politikas› haz›rlan›rken yap›lanman›n “Okul kütüphanesi bildirgesi”
kapsam›nda gerçekleflmesi ideolojik, politik, dini sansürlere ve ticari
bask›lara dayan›kl›l›¤› sa¤layacakt›r (International Federation of Library
Associations and Institutions ve UNESCO, 2000). “Okul kütüphanesi rehberi”
gereksinimlere uygun üstün nitelikteki bilgi kaynaklar›n›n seçilmesini ve her
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bir ö¤renci için on kitap sa¤lanmas›n› önermektedir. En küçük okulun en az
2500 kitapl›k güncel dermesinin bulunmas› beklenirken, bu dermenin %60’l›k
k›sm› ö¤retim programlar›yla, derslerle, ödevlerle ilgili olmal›d›r. Dermeyi
tamamlayacak %40’l›k k›sm›n bofl zamanlar›n en verimli biçimde
kullan›lmas›n› sa¤lamak üzere ilgi ve istekleri karfl›layan edebi eserlerden,
müzik eserlerinden, bilgisayar oyunlar›ndan, video kasetlerden, video diskler-
den, magazin dergilerinden, gazetelerden ve posterlerden oluflmas› isten-
mektedir. Bas›l› ve görsel–iflitsel bilgi kaynaklar›yla birlikte ‹nternet eriflimleri,
tam metin veri tabanlar›, CD–ROM, DVD ve benzeri elektronik bilgi kay-
naklar› okul kütüphanelerinin dermesini zenginlefltirecektir (International
Federation of Library Associations and Institutions ve UNESCO, 2002, ss.
9–10).

Uluslararas› Okul Kütüphanecileri Derne¤i üyelerinin deste¤iyle okul
kütüphanelerinde uygulanmak üzere örnek kitap listeleri önermektedir. Her
ülkede karfl›lafl›lan farkl› gereksinimler ve bulunulan flartlar ülkeden ülkeye
de¤iflen ayr› listelerin haz›rlanmas›na neden olmaktad›r (International
Association of School Librarianship, 2005).

AArraaflfltt››rrmmaann››nn AAmmaacc›› vvee KKaappssaamm››

Derme gelifltirmeye yönelik politikalar›n varl›¤›, önceki bölümde incelenen
ulusal ve uluslararas› geliflmelerden etkilenmektedir. Türkiye’nin Milli E¤itim
Sistemi nitelikli insan gücünü yetifltirme amac›yla okul kütüphanelerinin
çal›flmalar›n› düzenleyen yönetmelikler, projeler, genelgeler haz›rlam›flt›r.
Ulusal ve uluslararas› standartlar bulunmaktad›r. Belirtilen bu unsurlar›n okul
kütüphanelerinde derme gelifltirmeyi ne denli etkiledi¤ini göstermek amac›yla
Ankara ilindeki ortaö¤retim kurumlar›nda yer alan okul kütüphanelerini ve
onlar›n görevlerini temel alan bu araflt›rma yap›lm›flt›r. 2004–2005 ö¤retim
y›l›nda Ankara ilindeki ortaö¤retim kurumlar›n›n say›s› 659 olarak belirlen-
mifltir (Türkiye Cumhuriyeti Milli E¤itim Bakanl›¤›, 2005a, ss. 132–133).
Uygulamalar›n tamam›n› incelemek amac›yla evren üzerinde araflt›rma
yap›lmak istenmifltir. Baz› okullar›n duyars›zl›¤› ve isteksizli¤i bizi örneklem
üzerinde çal›flmaya zorlam›flt›r. Rasgele örnekleme yoluyla anket uygulanan,
di¤er bir deyiflle araflt›rma örneklemine al›nan ortaö¤retim okullar›n›n say›s›
117’dir. 5 özel ortaö¤retim okulu % 4 oran›nda, 83 genel ortaö¤retim okulu
%71 oran›nda, 29 mesleki ve teknik ortaö¤retim okulu %25 oran›nda örnek-
lemi oluflturmaktad›r. 0,99 güven düzeyi ve 0,05 hoflgörü miktar›na göre bu
büyüklükte (659) kitleyi istatistiksel olarak temsil eden örneklem miktar›
112’dir (Ç›ng›, 1990, s. 261). Seçilen örneklem istatistiksel olarak evreni
temsil etmektedir.
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Uygulanan anket belirli sorulara cevap arayan ancak önceden belirlen-
mifl cevap fl›klar› bulunmayan aç›k anket türündedir. Yap›land›r›lm›fl görüflme
olarak da nitelenebilecek araflt›rmada okul ve kütüphane ortamlar› da gözlen-
mifltir. Araflt›rma 4 Mart–20 May›s 2005 tarihleri aras›nda gerçekleflmifltir.

BBuullgguullaarr vvee DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee

Bulgular›n topland›¤› 117 ortaö¤retim okulunun %83’ünü oluflturan 97 okulda
görev yapan personel mevcut olup, bunlardan sadece 5 okulda iki personel
görev yapt›¤›ndan toplam personel say›s› 102’yi bulmaktad›r. 102 kütüphane
personelinden kütüphanecilik e¤itimi görenlerin oran› % 8 iken, geriye kalan-
lar›n % 46’s› ö¤retmen, % 34’ü lise mezunu, %12’si ilkokul mezunudur.
Belirtilen personelin tamam›na yak›n› (%93) kadrolu, az bir k›sm› ise (%7)
gönüllü olarak çal›flmaktad›r. Kadrolu kütüphane personeli gerekti¤inde oku-
lun di¤er iflleriyle de görevlendirilmektedir. Kütüphanecilik e¤itimi görmeyen-
lerin %16’s› okul kütüphanecili¤i kursuna kat›lm›fllard›r. Kütüphanede
çal›flmak personelin %64’ü için memnuniyet vericidir; bunlar›n d›fl›nda kalan
%36’s› için sorunlarla dolu ve zor bir görevdir. Kütüphanecilik lisans mezunu
ve ö¤retmen olarak görev yapanlar›n daha istekli olarak çal›flt›klar› gözlen-
mifltir. Genellikle, her okulun, her s›n›f›ndan iki ö¤renci kitapl›k koluna
seçilmekte ve yap›lan e¤itici çal›flmalar okul kütüphanesiyle ba¤lant› kurul-
mas›na yard›mc› olmaktad›r.

Anketler uygulan›rken kütüphane personelinin, özellikle herhangi bir
düzeyde mesleki e¤itimi olmayanlar›n %76 oran›ndaki büyük ço¤unlu¤unun,
bilgi kayna¤› sa¤lama, seçim, ay›klama, koruma, derme haz›rlama,
de¤erlendirme, gelifltirme ve kütüphane hizmetlerini yönetme konusunda
çabalar› olsa da bilgilerinin bulunmad›¤› saptanm›flt›r. Kütüphane
görevlilerinin dermeyle ilgili her alandaki eksiklikleri, onlar›n öneriler
gelifltirmelerine ve ulusal düzeyde oluflturulacak politikalar›n haz›rlanmas›na
katk›da bulunmalar›na engel olmaktad›r. 

Derme gelifltirme politikas›yla ilgili bu araflt›rmada kütüphanelerde var
olan derme büyük önem kazanmaktad›r. Dermesinde bilgi kayna¤› say›s›
500–2000 olan kütüphanelerin oran› %37 olurken, 2001–3000 olanlar›n oran›
%42’ye yükselmektedir. Ancak, 3001–4000 bilgi kayna¤›na sahip kütüphane
oran› azalarak %13’e düflmekte; son olarak 4001’den fazla bilgi kayna¤›na
sahip olan kütüphanelerin oran› %8 olarak saptanmaktad›r. Okul
Kütüphaneleri Yönetmeli¤i’nde kitap say›s› 3000’i aflan okullarda
kütüphaneci ve/veya görevli bulunaca¤› ifade edilirken, belirli bir kaynak
say›s›na bak›lmaks›z›n, her okulda bir kifliyi kütüphaneden sorumlu tutma
e¤ilimi görülmektedir. E¤ilim daha çok kütüphane ad› verilen bir yer, zaman
içinde toplanm›fl bilgi kaynaklar› ve onlardan sorumlu bir kifli bulundurmak
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yönündedir. Bütçe, kullan›c› ve kullan›m zaman içinde oluflabilecek unsurlar
olarak görülmektedir. Özel ortaö¤retim okullar› bilgi kayna¤› ve personel
aç›s›ndan say›lan niteliklerin d›fl›nda, daha olumlu bir yere sahiptirler.

Konu ayr›m›na göre bilgi kayna¤› say›s› hakk›nda kesin bilgiler elde
etmek genellikle mümkün olmam›flt›r. Araflt›rma kapsam›ndaki 117 okuldan
sadece 18 okul kütüphanesine yönelik olarak sosyal bilimler, fen bilimleri,
güncel olaylar, edebiyat ve sanat genel konu bafll›klar›ndaki yay›n say›lar›na
eriflilmifltir. Genel olarak hikaye, roman, fliir gibi edebi eserleri içeren “edebi-
yat” dermelerin en a¤›rl›kl› konusunu olufltururken bunu sosyal bilimler, fen
bilimleri ve sanat izlemektedir. Güncel olaylar› konu alan gazete ve dergi gibi
yay›nlar ise dermelerin en az bulunan yay›n türleridir. Üç okulun d›fl›nda
elektronik yay›nlar› bulunan kütüphane mevcut de¤ildir. 

Okullarda yay›n seçimi Okul Kütüphaneleri Yönetmeli¤i’nde ifade edilen
komisyon taraf›ndan yap›lmaktad›r. Yönetmelik kapsam›nda olmakla birlikte
güncelli¤ine, gereksinimleri karfl›lamas›na ve derme içindeki oran›na
bak›lmaks›z›n yard›mc› ders kitaplar› ve edebi eserler okul kütüphanelerinde
bulunmaktad›r. Okullar›n sadece %15’i kütüphaneleri için bütçe olufltura-
bilirken, di¤erlerinin kütüphanelerini yay›n seçimine ve sat›n almaya yönelte-
cek bütçeleri yoktur. Bu durumda Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan tavsiye
edilen “100 Eser Genelgesi” kapsam›ndaki yay›nlar›n da bütçe yoklu¤undan
okul kütüphanelerine sa¤lanmas› mümkün görülmemektedir.

2004 Y›l›n›n A¤ustos ay›nda yay›nlanan “100 Eser Genelgesi”nin okul
kütüphanelerinde ne denli uygulama alan› buldu¤unu görebilmek
araflt›rmam›z›n önemli bir aflamas›n› oluflturmaktad›r. 102 Kütüphane
görevlisinin sadece %25’i “100 Eser Genelgesi” ve %30’u “Okul
Kütüphaneleri Yönetmeli¤i” hakk›nda bilgi sahibi olmas› dikkat çekicidir.
E¤itim düzeyleri önem kazanmaks›z›n, bir baflka deyiflle ö¤retmen veya
ilkokul mezunu olmas› fark etmeksizin, de¤iflik e¤itim düzeylerinden geldi¤i
halde Genelge’den ve Yönetmelik’ten haberdar olanlar bulunmaktad›r. Ayn›
kifliler gerek Genelge, gerekse Yönetmelik hakk›nda bilgi sahibi
olduklar›ndan, Yönetmelik do¤rultusunda çal›flmay› ve Genelge ile tavsiye
edilen “100 Eser” kapsam›nda dermelerini gelifltirmeyi istemektedirler. En
büyük sorun bütçe olmakla birlikte %25 oran›ndaki personel, sahip oldu¤u
bilgi düzeyi çerçevesinde ve kiflisel çal›flma istekleri do¤rultusunda der-
melerini gelifltirmeyi hedeflemektedirler.

Okul kütüphaneleri hizmet verdikleri kademelerin ö¤rencileri, ö¤retmen-
leri ve okul personeli taraf›ndan kullan›lmay› beklemektedirler. Bütün
kütüphane görevlilerinin gözlemlerine göre ö¤renciler en önemli kullan›c›
grubunu oluflturmaktad›rlar. Kullan›c›lar›n kiflisel ilgi alanlar›n› ve kütüphane-
den beklentilerini ölçen özel bir araflt›rma yap›lmamakla birlikte, kütüphane
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görevlileri “100 Eser Genelgesi” kapsam›nda bulunan yay›nlar›n ö¤rencilerin
ilgisini çekece¤ini ve kullan›laca¤›n› tahmin etmektedirler. Araflt›rmalar
s›ras›nda görüflülen ö¤renciler güncel ve edebi eserlere karfl› ilgi duyduk-
lar›n› ifade etmifllerdir. Çeflitli bilgi kaynaklar›ndan yararlanacaklar›
kütüphane dermesi onlar için büyük önem tafl›maktad›r. 

Kullan›c› isteklerinin saptanmam›fl olmas›, bütçe yoklu¤u ve çal›flma
alan›yla ilgili kiflisel duyars›zl›klar her alan› oldu¤u gibi derme politikas›n›n
belirlenmesini de olumsuz yönde etkilemektedir.

SSoonnuuçç vvee ÖÖnneerriilleerr

Araflt›rma bulgular›na göre elde edilen sonuçlar flunlard›r:

1. Dermeyi konu alan araflt›rmalar önem kazanmaktad›r. Genellikle yüksek
lisans ve doktora düzeyinde yap›lan araflt›rmalardan elde edilen bulgular
kütüphane türlerine yönelik derme gelifltirme çal›flmalar› için önemli yöntem-
leri ve önerileri içermektedir.

2. Bilimsel verilere dayanarak haz›rlanan kütüphane dermesi baflar›l›
hizmetlere yol açmaktad›r. Zaman içerisinde hizmetlerin baflar›s›, derme
gelifltirme politikas›n›n varl›¤›na ve süreklili¤ine ba¤l› olmaktad›r. 

3. Bilgi kaynaklar›n› seçme, sa¤lama, güncellefltirme, ay›klama ve
de¤erlendirme çal›flmalar›n› kapsayan derme haz›rlama ve gelifltirme poli-
tikas›n›n oluflturulmas› bilgi birikimini ve bir dizi yönetsel çal›flmalar›n
yap›lmas›n› gerektirmektedir. Yapt›¤›m›z araflt›rmayla, okul kütüphanelerinin
sahip oldu¤u kaynaklar› ve gerçekleflmesini bekledi¤i hedefleri ortaya
koyarak haz›rlanm›fl bir derme gelifltirme politikas›n›n varl›¤› saptana-
mam›flt›r. 

4. Türkiye’de Milli E¤itim sistemi Atatürk ilke ve ink›laplar›na ba¤l›, bilgiden
etkin olarak yararlanan ve ça¤dafl uygarl›¤a katk›da bulunabilen bilgi ça¤›
insan›n›n yetifltirilmesine önem vermektedir. Günümüze de¤in gerçeklefltiri-
lenler ve hedeflenenler önemli ilerlemelere yol açsa da, bilgi hizmetlerinin
planlanmas›na ve gelifltirilmesine yönelik olarak yap›lmas› gereken çok
önemli çal›flmalar bulunmaktad›r. 

5. Okul kütüphanelerinin hedefleri ile gerçeklefltirilen uygulamalar aras›nda
önemli uyumsuzluklar bulunmaktad›r. Hedefler uygulamalarla bütünlefleme-
mektedir.
6. Çal›flmalar› ve hizmetleri düzenleyen “Okul Kütüphaneleri Yönetmeli¤i”
önemli bir kurallar listesidir. Yönetmelik’le, Türkiye çap›nda hizmetler iyileflti-
rilmeye çal›fl›lmaktad›r. 2001 tarihinde yay›nlanan Yönetmelik’te ilk kez lisans
düzeyinde kütüphanecilik e¤itimi alanlar “kütüphaneci” olarak görevlendiril-
mifltir. Komisyon yard›m›yla çeflitli bilgi kaynaklar›n›n sa¤lanmas›
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öngörülmektedir. Gelifltirilmesi gereken daha birçok yönü olmas›na ra¤men
“Okul Kütüphaneleri Yönetmeli¤i”nin bulundu¤u durumda uygulanmas› bile
çok önemlidir. Ancak yapt›r›m zorunlulu¤u olmamas› nedeniyle
Yönetmelik’ten haberdar olanlar›n say›s› azd›r ve uygulama alan› s›n›rl›d›r. 
7. “Okul Kütüphaneleri Yönetmeli¤i”nin kütüphane hizmetlerinin birçok
alan›nda oldu¤u gibi derme haz›rlama, de¤erlendirme ve gelifltirme poli-
tikas›na yönelik somut maddeler içermemesi büyük eksikliktir. 
8. “100 Eser Genelgesi” ö¤rencilere okuma al›flkanl›¤›n›n kazand›r›lmas› ve
okul kütüphanelerine standart liste önerilmesi aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.
9. “100 Eser Genelgesi”yle önerilen yay›nlar›n çeflitli yay›nevleri taraf›ndan
haz›rlanan formlar› bulunabilece¤inden, içerik ve fiziksel nitelikleri aç›s›ndan
yay›nlar de¤erlendirilmemifl, bir baflka deyiflle kesin belirlemeler yap›lma-
m›flt›r.
10. Bütçeye sahip olunmamas› “100 Eser Genelgesi”yle önerilen yay›nlar›n
okul kütüphanelerine sa¤lanmas›n› güçlefltirmektedir.
11. Araflt›rmam›z orta ö¤retim okul kütüphanelerini kapsamas›na ra¤men,
ilkö¤retim okullar› için haz›rlanan “100 Eser Genelgesi” ve listesi orta ö¤retim
okullar›ndaki derme gelifltirme çal›flmalar›na da yararl› olacakt›r. Her iki lis-
tenin incelenmesine yard›mc› olmak amac›yla ilk ve orta ö¤retim ö¤rencileri
için gelifltirilen listeler bu makalenin sonunda ek olarak verilmektedir. 
12. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n bilgiye eriflimle ilgili gelifltirdi¤i projeler, okul
kütüphaneleriyle gereken ba¤lant›n›n kurulmas›nda baflar› sa¤layamamak-
tad›r.
13. Okul kütüphaneleri personel, bütçe, hizmet verilen yer, kullan›c› ve derme
konusunda önemli sorunlar yaflamaktad›r.
14.  Okul kütüphaneleri alan›ndaki araflt›rma güçlükleri, sahip olunan maddi
ve manevi kaynaklar›n saptanmas›na engel olmaktad›r. 
15. Mevcut dermenin kontrol alt›na al›nmam›fl olmas› dermenin nitelik ve
nicelik aç›s›ndan de¤erlendirilmesini zorlaflt›rmaktad›r. Yap›lan araflt›rmada
dermelerin yetersizli¤i, güncelli¤in sa¤lanamad›¤›, gereksinimlerin karfl›lana-
mad›¤› ve okulun amaçlar›na uygun olmayan materyallerin bulundu¤u sap-
tanm›flt›r. 
16. Ulusal standartlar güncelli¤ini kaybetmifltir.
17. Uluslararas› standartlar, rehberler ve standart kitap listeleri okul
kütüphanesi görevlilerinin mesleki bak›fl aç›lar›n› gelifltirecek niteliktedir.

Kütüphanelerin temel amac› kullan›c›lar›n bilgi gereksinimlerini h›zl›,
do¤ru ve güvenilir biçimde karfl›lamakt›r. Belirtilen amac›n gerçeklefltirilmesi,
nitelik ve nicelik aç›s›ndan yeterli kütüphane dermelerinin sistemli olarak
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kurulmas›n› ve gelifltirilmesini gerektirmektedir. Kuramsal bilginin uygula-
maya yans›mas› sorunlar›n çözümünde önemli bak›fl aç›lar› sa¤layacakt›r.
Yönetmelikler, genelgeler, projeler, ulusal ve uluslararas› standartlar bilgi
hizmetlerinin oluflturulmas›n›, düzenlenmesini ve gelifltirilmesini etkileyen
önemli unsurlard›r. Mevcut durumu saptamak üzere yap›lan ve yap›lacak
araflt›rmalar kütüphane hizmetlerinin gelifltirilmesine katk›da bulunacakt›r. 

Burada gerçeklefltirilen araflt›rmayla elde edilen bilgilerin kullan›lmas›
sonucunda:

1. Gereksinimlere uygun okul kütüphanesi dermelerinin kurulmas›,
de¤erlendirilmesi, gelifltirilmesi ve uygulamalar›n süreklili¤ini sa¤layacak
flekilde politika haz›rlanmas›;

2. Okul Kütüphaneleri Yönetmeli¤i’nin bilgi hizmetlerinin her alan›nda, özel-
likle derme gelifltirme konusunda yeniden düzenlenmesi;

3. “100 Eser Genelgesi”nin sadece önerilen yay›n listesi olarak de¤il, okul
kütüphanesi dermelerinin gelifltirilmesinde önemli bir araç olarak
kullan›lmas›;

4. Ders kitaplar›, yard›mc› ders kitaplar›, bilimsel yay›nlar, kaynak eserler gibi
derslere–ödevlere yönelik temel bilgi kaynaklar›n›n okul kütüphanelerine
sa¤lanabilmesi için iflbirli¤ini teflvik eden çal›flmalar›n bafllat›lmas›;

5. Bilgiye, bilgi edinmenin gereklili¤ine, bilgi kullan›m›na, okuma al›flkanl›¤›
edinmeye, bilgi kaynaklar›na, bilgi kaynaklar›n›n çeflitlili¤ine, dermenin
niteli¤ine göre bilgi merkezlerini seçerek kullanabilmeye yönelik konular›
içeren kullan›c› e¤itimi programlar›n›n uygulanmas›;

6. Nitelik geliflimine büyük önem veren uluslararas› standartlar›n, bildirgelerin
ve rehberlerin kullan›larak ça¤dafl okul kütüphanesi hizmetlerine ulaflma
yolunda çaba gösterilmesi önerilmektedir. 

Milli E¤itim Bakanl›¤›’nca “ö¤renci merkezli e¤itim”, “ezbersiz e¤itim”,
“mutlu birey yetifltirecek müfredat”, “de¤iflerek geliflen e¤itim felsefesi”
ifadelerinin s›k kullan›lmas› yeni ve geçmiflten çok farkl› bir döneme ad›m
at›ld›¤›n› müjdelemektedir. Bu dönemde bilgi hizmetlerindeki de¤iflimin “Okul
Kütüphaneleri Yönetmeli¤i” ile bafllamas› ve “100 Eser Genelgesi” yard›m›yla
ö¤rencilere okuma al›flkanl›¤› kazand›r›lmas› beklenmektedir. Yönetmelik
do¤rultusunda hizmet veren okul kütüphanelerini kullanarak ve Genelge’yle
önerilen “100 Eseri” okuyarak ö¤rencilerin de¤iflik alanlarda bilgilenmeleri,
ö¤rendiklerini sorgulayarak yeni düflünceler üretmeleri, bofl zamanlar›n›
de¤erlendirmeleri, kelime hazinelerini geniflletmeleri, Türkçe’yi do¤ru, güzel
ve etkili kullanmalar› hedeflenmektedir. Hedefe ulafl›m›n söz konusu edinilen
Yönetmelik ile Genelge’nin uygulamada bütünleflmesiyle gerçekleflece¤i
aflikard›r. Okul kütüphanelerinin varl›¤›, hizmetleri, dermesi, dermesini
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“100 Temel Eser”le gelifltirmesi ve verdi¤i hizmetlerle bilgi eriflimi sa¤layan
temel bilgi merkezi olmas› bu dönemde öne ç›kmas› gereken temel düflünce
olmal›d›r. “100 Temel Eser”in belirlenme yöntemi ve baz› yazarlar›n eserleriyle
listede yer almamas› tart›fl›lmakla birlikte, okul kütüphanelerini etkileyen en
önemli konu bu eserlerin ücretsiz da¤›t›m›n›n söz konusu olmamas›d›r. Okul
kütüphanelerinin Milli E¤itim Bakanl›¤›’nca desteklenerek belirtilen eserleri
sunmas› önem kazanmaktad›r. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu
kütüphanecilerin görev yapaca¤›, dermesinde gereken bilgi kaynaklar›n›n
bulunaca¤›, bütçesi ve hizmet verdi¤i yerle kullan›c›lar›n›n gereksinimlerini
karfl›lamay› ilke edinen okul kütüphanelerinin her okulda kurularak desteklen-
mesi e¤itim için düflünülen hedeflerin gerçeklefltirilmesinde önemli bir aflama
olacakt›r. 
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EEkk –– 11:: OOrrttaaöö¤¤rreettiimm OOkkuullllaarr››nnddaa OOkkuuttuullaaccaakk 110000 TTeemmeell EEsseerr

Millî E¤itim Bakanl›¤›n›n B.08.0.APK.0.03.01.00 Say›l› ve 19 A¤ustos 2004
tarihli genelgesiyle ortaö¤retim ö¤rencileri için haz›rlad›¤› “100 Temel Eser”
listesi afla¤›da verilmifltir. 

110000 TTEEMMEELL EESSEERR 

TTÜÜRRKK EEDDEEBB‹‹YYAATTII 

YYAAZZAARR AADDII                                EESSEERR AADDII                                
11 • M. Kemal Atatürk - Nutuk 
22 • Kutadgu Bilig’den Seçmeler 
33 • Dede Korkut Hikâyeleri 
44 • Yunus Emre Divan›’ndan Seçmeler 
55 • Mevlana - Mesnevî’den Seçmeler 
66 • Nasreddin Hoca F›kralar›ndan 

Seçmeler 
77 • Divan fiiirinden Seçmeler 
88 • Halk fiiirinden Seçmeler 
99 • Evliya Çelebi - Seyahatnâmesi’nden Seçmeler 
1100 • Kerem ile Asl› 
1111 • Samipaflazade Sezai - Sergüzeflt 
1122 • Halit Ziya Uflakl›gil - Mai ve Siyah 
1133 • Hüseyin Rahmi Gürp›nar - Kuyruklu Y›ld›z Alt›nda Bir ‹zdivaç
1144 • Ahmet Rasim - fiehir Mektuplar› 
1155 • Ahmet Hikmet Müftüo¤lu - Ça¤layanlar 
1166 • Ömer Seyfettin - Hikâyelerden Seçmeler 
1177 • Mehmet Âkif Ersoy - Safahat 
1188 • Ahmet Haflim - Bize Göre 
1199 • Yahya Kemal Beyatl› - E¤il Da¤lar 
2200 • Yahya Kemal Beyatl› - Kendi Gök Kubbemiz 
2211 • Abdulhak fiinasi Hisar - Bo¤aziçi Mehtaplar› 
2222 • Ruflen Eflref Ünayd›n - Diyorlar ki 
2233 • Yakup Kadri Karaosmano¤lu - Kiral›k Konak 
2244 • Yakup Kadri Karaosmano¤lu - Yaban 
2255 • Refik Halit Karay - Memleket Hikâyeleri 
2266 • Refik Halit Karay - Gurbet Hikayeleri 
2277 • Halide Edib Ad›var - Sinekli Bakkal 
2288 • Halide Edib Ad›var - Mor Salk›ml› Ev 
2299 • Reflat Nuri Güntekin - Anadolu Notlar› 
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3300 • Reflat Nuri Güntekin - Çal›kuflu 
3311 • Falih R›fk› Atay - Çankaya
3322 • Falih R›fk› Atay - Zeytinda¤› 
3333 • Faruk Naf›z Çaml›bel - Han Duvarlar› 
3344 • Naz›m Hikmet - Memleketimden ‹nsan 

Manzaralar› 
3355 • fievket Süreyya Aydemir - Suyu Arayan Adam
3366 • Memduh fievket Esendal - Ayafll› ile Kirac›lar› 
3377 • Peyami Safa - Dokuzuncu Hariciye Ko¤uflu 
3388 • Peyami Safa - Fatih-Harbiye 
3399 • Nihad Sami Banarl› - Türkçe’nin S›rlar› 
4400 • Ahmet Hamdi Tanp›nar - Befl fiehir 
4411 • Ahmet Hamdi Tanp›nar - Sahnenin D›fl›ndakiler 
4422 • Samiha Ayverdi - ‹brahim Efendi Kona¤› 
4433 • Necip Faz›l K›sakürek - Çile 
4444 • Sabahattin Ali - Kuyucakl› Yusuf
4455 • Ahmet Kutsi Tecer - fiiirler 
4466 • Ahmet Muhip D›ranas - fiiirler 
4477 • Âfl›k Veysel - Dostlar Beni Hat›rlas›n 
4488 • Orhan Veli - Bütün fiiirleri 
4499 • Cahit S›tk› Taranc› - Otuzbefl Yafl (Bütün fiirleri) 
5500 • Kemal Tahir - Esir fiehrin ‹nsanlar› 
5511 • Orhan Kemal - Eskicinin O¤ullar› 
5522 • Sait Faik Abas›yan›k - Kay›p Aran›yor 
5533 • Sait Faik Abas›yan›k - Hikâyelerinden Seçmeler 
5544 • Halikarnas Bal›kç›s› - Aganta Burina Burinata 
5555 • Kemal Bilbaflar - Cemo 
5566 • Samim Kocagöz - Kalpakl›lar 
5577 • Tar›k Bu¤ra - Küçük A¤a 
5588 • Necati Cumal› - Tütün Zaman› 
5599 • R›fat Ilgaz - Karartma Geceleri 
6600 • Orhan Hançerlio¤lu - 7. Gün 
6611 • Fakir Baykurt - Kaplumba¤alar 
6622 • Faik Baysal - Drina’da Son Gün
6633 • Abbas Sayar - Y›lk› At› 
6644 • Haldun Taner - Hikâyelerinden Seçmeler 
6655 • O¤uz Atay - Bir Bilim Adam›n›n Roman› 
6666 • Aziz Nesin - Yaflar Ne Yaflar Ne Yaflamaz 
6677 • Sabahattin Kudret Aksel - Gazoz A¤ac›
6688 • Yusuf At›lgan - Anayurt Oteli 
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6699 • Cemil Meriç - Bu Ülke 
7700 • Ord. Prof. Dr. Ali Fuat BAfiG‹L - Gençlerle Baflbafla 
7711 • Naki Tezel - Türk Masallar› 
7722 • Salâh Birsel - Bo¤aziçi fi›ng›r M›ng›r 
7733 • Bahattin Özkifli - Sokakta 

DDÜÜNNYYAA EEDDEEBB‹‹YYAATTII 

7744 • Beydeba - Kelile ve Dimne 
7755 • Eflatun - Devlet 
7766 • Eflatun - Sokrates’in Savunmas›
7777 • Sadi - Gülistan 
7788 • Servantes - Don Kiflot 
7799 • Balzac - Vadideki Zambak 
8800 • Viktor Hugo - Sefiller 
8811 • Goethe - Faust 
8822 • Daniel Daefo - Robenson Cruzoe 
8833 • Dostoyevski - Suç ve Ceza 
8844 • Gogol - Ölü Canlar 
8855 • Turgenyev - Babalar ve O¤ullar 
8866 • Tolstoy - Savafl ve Bar›fl 
8877 • Gustav Flaubert - Madam Bovary 
8888 • Charles Dickens - ‹ki fiehrin Hikâyesi 
8899 • Knut Hamsun - Açl›k 
9900 • Jack London - Beyaz Difl 
9911 • Rabindranath Tagore - Gora 
9922 • Ernest Hemingway - Çanlar Kimin ‹çin Çal›yor 
9933 • William Faulkner - Ses ve Öfke 
9944 • ‹vo Andriç - Drina Köprüsü 
9955 • Paniat ‹strati - Akdeniz 
9966 • John Steinbeck - Fareler ve ‹nsanlar 
9977 • M Selimoviç - Dervifl ve Ölüm 
9988 • Cengiz Da¤c› - Onlar da ‹nsand› 
9999 • Cengiz Aytmatov - Beyaz Gemi 
110000• Cengiz Aytmatov - Gün Olur Asra Bedel 
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EEkk –– 22:: ‹‹llkköö¤¤rreettiimm OOkkuullllaarr››nnddaa OOkkuuttuullaaccaakk 110000 TTeemmeell EEsseerr

Millî E¤itim Bakanl›¤›n›n B.0.08.‹GM.0.08.04.01/360/8081 Say›l› ve 4
A¤ustos 2005 tarihli genelgesiyle ilkö¤retim okullar›n›n 5,6,7 ve 8. s›n›flarda
okuyan ö¤renciler için haz›rlad›¤› “100 Temel Eser” listesi afla¤›da verilmifltir. 

110000 TTEEMMEELL EESSEERR 

TTÜÜRRKK EEDDEEBB‹‹YYAATTII 

YYAAZZAARR AADDII                                EESSEERR AADDII                                 
11 • ‹lkö¤retim ‹çin Uyarlama - Dede Korkut Hikayeleri
22 • ‹lkö¤retim Çocuklar› ‹çin - Mevlana’n›n Mesnevisinden 

Seçme Hikayeler Seçme Hikayeler
33 • Nam›k Kemal - Vatan Yahut Silistre
44 • Muallim Naci - Ömer’in Çocuklu¤u
55 • Ahmet Rasim - Falaka 
66 • Hüseyin Rahmi Gürp›nar - Gulyabani
77 • Tevfik Fikret - fiermin
88 • Cenap fiahabettin - Tiryaki Sözleri 
99 • Mehmet Akif Ersoy - Mehmet Akif Ersoy’dan Seçmeler
1100 • Ziya Gökalp - Alt›n Ifl›k 
1111 • Ömer Seyfettin - Yaln›z Efe 
1122 • ‹brahim Alaaddin Gövsa - Çocuk fiiirleri 
1133 • Reflat Nuri Güntekin - Miskinler Tekkesi 
1144 • Reflat Nuri Güntekin - Tanr› Misafiri 
1155 • Yakup Kadri Karaosmano¤lu - Hep O fiark› 
1166 • Orhan Seyfi Orhon - Peri K›z› ile Çoban Hikayesi 
1177 • Halikarnas Bal›kç›s› – 

Cevat fiakir Kabaa¤açl› - Uluç Reis
1188 • Ruflen Eflref Ünayd›n - Damla Damla 
1199 • Mahmut Yesari - Ba¤r›yan›k Ömer 
2200 • fiukufe Nihal - Domaniç Da¤lar›n›n Yolcusu 
2211 • Eflatun Cem Güney - Evvel Zaman ‹çinde 
2244 • Peyami Safa - Havaya Uçan At 
2255 • Ahmet Kutsi Tecer - Koçyi¤it Köro¤lu 
2266 • Halide Nusret Zorlutuna - Benim Küçük Dostlar›m 
2277 • Naz›m Hikmet - Sevdal› Bulut 
2288 • Kemalettin Tu¤cu - Kuklac› 
2299 • Kemalettin Tu¤cu - Yer Alt›nda Bir fiehir 
3300 • Arif Nihat Asya - Arif Nihat Asya’dan Seçme fiiirler
3311 • Necip Faz›l K›sakürek - Necip Faz›l K›sakürek’ten 

Seçmeler

216

BBiillggii DD nnyyaass 2005, 6(2): 193-218 H. ‹nci Önal



3322 • Sait Faik Abas›yan›k - Sait Faik Abas›yan›k’tan Seçme 
Hikayeler 

3333 • Mükerrem Kamil Su - Vatan Topra¤› 
3344 • Pertev Naili Boratav - Az Gittik Uz Gittik 
3355 • Vehbi Cem Aflkun - Çocuklara fiiirler 
3366 • Rak›m Çalapala - 87 O¤uz 
3377 • Kemal Bilbaflar - Yonca K›z 
3388 • Mithat Enç - Bitmeyen Gece 
3399 • R›fat Ilgaz - Halime Kaptan 
4400 • Cahit Uçuk - Gümüfl Kanat 
4411 • Feridun Faz›l Tülbentçi - Barbaros Hayrettin Geliyor 
4422 • fievket Rado - Eflref Saati 
4433 • Orhan Veli - Nasreddin Hoca Hikayeleri 
4444 • Orhan Kemal - ‹nci’nin Maceralar› 
4455 • O¤uz Tansel - All› ile F›rf›r› 
4466 • Tahir Alangu - Kelo¤lan Masallar› 
4477 • Tahir Alangu - Billur Köflk Masallar› 
4488 • Tar›k Bu¤ra - Osmanc›k 
4499 • Ceyhun Atuf Kansu - Bal›m K›z Dal›m O¤ul 
5500 • Mehmet Seyda - Cumhuriyet Öncesi Yazarlardan 

Çocuklara Hikayeler 
5511 • Mehmet Seyda - Gururlu Peri 
5522 • Necati Cumal› - Üç Minik Serçem 
5533 • Osman Atilla - Memleket fiiirleri Antolojisi 
5544 • ‹brahim Zeki Burdurlu - Ülkemin Efsaneleri 
5555 • Mehmet Önder - Ald› Sözü Anadolu
5566 • ‹brahim Örs - Göl Çocuklar› 
5577 • Halil Karagöz - Ötle¤en Kuflu 
5588 • Cemal Süreyya - Aritmetik ‹yi Kufllar Pekiyi 
5599 • Bekir Y›ld›z - Ar›lar Ordusu 
6600 • Y›lmaz Boyuna¤a - Yank›l› Kayalar 
6611 • Cahit Zarifo¤lu - Yürekdede ile Padiflah 
6622 • Cahit Zarifo¤lu - Serçe Kufl 
6633 • Hasan Nail Canat - Bir Küçük Osmanc›k Vard› 

HHAAZZIIRRLLAATTIILLAACCAAKK EESSEERRLLEERR
YYAAZZAARR AADDII                                EESSEERR AADDII                               

6644 • - Tekerlemeler
6655 • - Türkçede Deyimler
6666 • - Türk Atasözlerinden Seçmeler
6677 • - Türk Bilmecelerinden Seçmeler
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6688 • - Türk Ninnilerinden Seçmeler
6699 • - Türkülerden Seçmeler
7700 • - Türk Manilerinden Seçmeler
7711 • - Karagöz ile Hacivat- ‹lkö¤retim 

‹çin Seçme Hikâyeler
DDÜÜNNYYAA EEDDEEBB‹‹YYAATTII

7722 • Jose Mauro de Vasconcelos - fieker PortakaI› 
7733 • Charles Dickens - 0liver Twist 
7744 • Lewis Carrol - Alice Harikalar Ülkesinde 
7755 • Swift - Gülliver’in Gezileri 
7766 • Robert Louis Stevenson - Define Adas› 
7777 • Howard Pyle - Robin Hood 
7788 • Mark Twain - Tom Sawyer 
7799 • - Ezop Masallar›
8800 • - Andersen Masallar› I-II
8811 • Alexander Dumas - Üç Silahflörler 
8822 • La Fontaine - La Fontaine’den Seçmeler 
8833 • Carlo Collodi - Pinokyo 
8844 • Jules Verne - 80 Günde Devr-i Alem 
8855 • John Steinbeck - ‹nci 
8866 • Rene Guillot - Beyaz Yele 
8877 • James Matthew Barrie - Peter Pan 
8888 • Erich Kastner - Uçan S›n›f 
8899 • Marcel Ayme - Ya¤mur Ya¤d›ran Kedi 
9900 • Natalie Babbitt - Ölümsüz Aile
9911 • Ernest Hemingway - Yafll› Adam ve Deniz 
9922 • Oscar Wilde - Mutlu Prens 
9933 • Astrid Lindgren - fiamatal› Köy 
9944 • Michael Ende - Momo 
9955 • Johanna Styri - Heidi 
9966 • Leo Tolstoy - ‹nsan Ne ile Yaflar 
9977 • Christy Brown - Sol Aya¤›m
9988 • Anton Çehov - Hikayeler 
9999 • Alfonse Daudet - De¤irmenimden Mektuplar 
110000• Elaanor Porter - Pollyanna 
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