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Genç1:lk dönemi. insan yaşamına yön veren gelişim

aşamalarından biridir. Önceki yılların etkisinde olan 've sonraki
yılları da etkileyen gençl1gin gereksinimleri toplumun gelecegini
yakından ilgilendirmektedir. Etkileyici çeşitli durumların dav-
ranışa. ya da soruyaçevrilmesiyle bilgi gereksinimleri ortaya
çıkmaktadır (Önal 1993: 341). Toplumun sosyal, kültüreL, ekonomik,
politik ve benzeri özellikleri çerçevesinde yaşayan gençligin temel
kiŞilik yapısı ve gençlik döneminin psiko-sosyal özellikleri
gençliı';in bilgi gereksinimlerinin biçimlenmesine neden olmak-
tadır. Işte 'bu ortamda gençlerin duygu, düşünce, tutum, davranış,
amaç ve beklentilerine önem veren çagdaş egitim sistemleri
"gençUgin bilgi gereksinimlerinin ortaya çıkanlması ve bilgi gerek-
sinimlerinin karşılanması" için gerekli düzenlemeler yapmak-
tadırlar. Kütüphaneleriİl, özellikle okul kütüphanelerinin kurul-
ması ve gelişmesi bu düzenlemelerin dogal sonucu olm~adır.

Gen.çligin bilgi gereksinimlerini etkileyen unsurlar
araştınlırken, gençlik kavramıyla neyin ifade edildigi belirtilmeli-
dir. Toplumsal ve kültürel özelliklere baglı olarak, gençligin yaş
grupları arasındaki yerinin saptanması. çeşitli toplumlarda ve
dönemlerde degışik yaklaşımlarla ele alıİımıştır. Burada; gençlik
kavramıyla 14-18 yaş gruplan arasında bulunan, ögretim kurum-
!anna devam eden gençler söz konusu edilmektedir. Özellikleri. ge-
reksinimleri, çok ve degişken ilgileri ile gençler çeşitli konularda
bilgi gereksinimleri duymaktadırlar. Bilgi gereksinimleri geniş biI
alana yayılmaktadır. Çalışmamızda: 14-18 yaş grubunda ele
aldıgtmız gençligin bilgi gereksinimlert "Cumhuriyet Döneminde
Türk Milli Egitim Sistemi" içinde günümüze degin (Milli Egitim Ba-
kanligt 1994) araştınhnaktadır. Türk Milli Egitim Sistemi'nde yer
alan: Milli Egitim Temel Kanuriu. Kalkınma Planları, Milli Egitim
Şuraları, Ögretim Programları, Mevzuat Çalışmaları, Okul
Kütüphaneleri Şubesi'nin çalışmaları gençligin bilgi gereksinimleri-
ni etkileyen unsurlar olarak incelenmektedir. Bilgi gereksinimlen-
nin biçimlenmesi ve karşılamnasıda okul kütüphanelerinin önemi
ortaya .çıkarılmaktadır.

(') Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Kütüphanecilik Bölümü
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n. GENçLİaİN BİLGİ GEREKSİNiMLERİNİ ETKİLEYEN UNSUR-
LAR

n. 1. MİU.i EGiTiM TEMEL.KANUNU
Türk Milli Egitim Sistemi'nin genel ve özel amaçlan, temel ilkele-

ri, yapısı ve yönetimi, her derece ve türdeki ôrgün ve yaygın egitim
kuruluşlan; bunlarla ilgili görev. yetki ve sorumluluklan. 1973
yılında yürürlöge giren 1739 sayılı "Milli Egitim Temeı Kanunu"nda
tespit edilmiştir (Resmi Gazete 14&74). 1739 Sayılı Milli Egitim
Temel Kanunu; 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Ögretlmde Birlik (Tev-
hid-l Tedrisat) Kanunu'na dayalı hazırlanarak yürürlüge korunuştur.
1983' Yılında. "M1ll! Egitim Temel Kanunu"nun bazı maddeleri
degiştirilmiştir.

1739 Sayılı "Milli Egitim Temel Kanunu"nda ve 2842 sayılı
"14.6.1973 Tarih ve 1739 Sayılı Milli Egitim Temel Kanunu'nun Bazı
Maddelerinin Degiştirilmesi Hakkınq.a Kanun"da Türk Milli
Egitiminin genel ve iözel amaçları tanımlanmaktadır:

Türk Milli Egitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertleri-
ni: '

Atatürk İnkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan
Atatürk riı1ll1yetçiliğine baglı; Türk Milletinin milli, ahlaki,' insani,
manevi ve kültürel degerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ai-
lesini, vatanıru, miI1etini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan
haklanna ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhu-
riyetine karşı görev ve sorumluluklanru bilen ve bunları davranış
haline getlnniş yurttaşlar olarak yetiştinnekUr (Resmi Gazete
18081:4).

~
'Diger amaçlar, yukanda belirtilen amaçlan Jzlemektedir.
2709 Sayılı 1~82 'Türkiye CumhUl1yetl Anayasası" dogtultusunda

Milli ,Egitim Temel' Kanunu. okullaradek uzanan uygulamaların
dayanagı olmaktadır. Genelde toplumun, özelde gençligin; bilgi ge-
reksinimlerine ve bilgi gereksinimlerinin karşılanmasına ilişkin
görevve sorumluluklar yfiklemnektedir(ResmiGazete 17863: 1 ~ 57).

n. 2. KALKlNMA ı>ı.ANLARI[')
Türkiye'de sosyal hareketlerin gençlik kesimini etkilemesi sonu-

cunda meydana gelen gelişmeler, gençligin'- sorunlarına
yaklaşılmasına neden olmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı
tarafından hazırlanan Beş Yıllık Kalkımna Planlanna da bu durum
genelolarak yansırnıştır.
(1) Devlet Planlama Teşkilatı tarafından altı kez hazırlanan Kalkınma Planlarından: Birinci Beş

Yıl: 1963-1967; Ikinci Beş Yıl: 1968-1972; üçüncü Beş Yıl: 1973-1977; Dördüncü Beş Yıl:

1979-1983; Beşinci Beş Yıl: 1985-1989; Altıncı Beş Yıl: 1990-1994 yılları arasını kapsamak-
tadır.
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Kalkınma Planlarında gençlerin egitim, sağjık, çalışma sorun-
ları, istihdam, kültür, sosyal güvenlik gibi sosyal sektörlerle
ilişkileri saptanmıştır. Bu konularda iyileştiriei, düzenleyici ve
-programlayıcı ilkelere, politikalara ve tedbirlere yer verilıniştir. Uy-
gulamalann ilgili oldugu Bakanlıklara, kurumlara ve üniversitelere
Yıllık Programlar uyarınca görevler dağıtılmıştır. Bu aşamada
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı; ~ygulamalara dogrudan
katılınamakla birlikte, politikalann uygulanmasında kamu kuru-
luşlarına izleyicilik ve sorumlulukları paylaşma açılarından
yardımcı olmuştur. Gençlik sonınlanna ilişkin çalışmalar özellikle
Milli Egitim Bakanlığı olmak üzere, diger .ilgili Bakanlıkların
çalışmalanna dayalı olarak sürdürühuüştür (Ergil 1986).

İkinci Beş Yıllık Kalkınma' Planı'yla başlayan gençltk sorun-
larına yaklaşım. bilgi> gereksinimlerinin karşılanmasında:
Gençlerin milli. manevi ve kültürel değerlerle birlikte; çagdaş toplu-
mun ve teknolojilerin bilgisi ile donatılmış olarak
yetiştir:ilmelertni ve eğitilmelerini ilke edinmiştir. Gençlerin yapıcı
ve yaratıcı yönlerini ortaya çıkarnıak üzere kişilik. düşünce ve beden
yönünden gelişmelerini sağlayacak okul içi ve dışı düşünce, kültür.
sanat, spor ve izctlik faaliyetlerinin destekleneceğ:i beltrtilmiştir.
Ancak; Kalkınma Planlannda "gençler:in bilgi gereksInimlerini
kütüphanelerden karşılamaları" için özel ve belirgin maddeler yer
almamaktadır. Kalkınma Planlarının gençJik. eğitim, boş zaman-
ların değerlendirtImesi. billnı-araştınna ve kültür ile ilgili maddele-
ri incelendiğinde "genelolarak" konuya değinen maddeler:in
hazırlandığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda Altıncı Beş Yıllık
Kalkınma Planında:

1 - Kutüphane hizmetlerinin daha verimli ve ülke, çapında dengeli
bir şek.;ilde yaygınlaştırılmasma;

2 - Kütüphanelerinokuyuculann-kullanıcı1arınisteklenneve ge-
reksinimlerine uygun yeterli seviyeye ulaştınImasına;

3 - Kişilere okuma zevk ve alışkanlığı kazandınlmasına yönellk
maddelerin bulunduğu görülmüştür (Devlet Planlama Teşkilatı
1989).

IL 3. MİLLİ EGİTiM ŞÜRALARII1)

Eğitim sisteminin düzenlenmesi ve zaman içinde yenileştiriImesi
çalışmalanna Milli Eğitim Şuralan Cumhuriyet qönemi boyunca
önemli gırişim ve katkılarda bulunmuştur. MHll Eğitim Şüralarınd.a
eğitim ve ögretim ile ilgili konular incelenmekte, teklif niteliğinde

(1) 1939,1943, 1946, 1~49, 1953, 1957. 1962, 1970, 1974, 1981, 1982, 1988, 1993 yıllarında
olmak Ozere bugüne dek. onüç kez toplanan Milli Eğitim Şuralarının Kararları incelenmiştir.
Şuralarının Kararlarına yer veren Resmi Gazete'lerden yararlanılarak değerlendirmeler
yapı!mıştır.

161



H.lnciÖnaı

kararlar alınmaktadır. Maddeler halinde açıkça belirtilmemesine
ragmen, alınan kararlarda:"

.

" i - Gençlerin-Mrencllerin yetenek: vellglleri ölçusüııde bilgi gerek~
, sinirnlerintn çeşitlerımesine lrnkan,sagıayacak;

2 - Daha sonraki egıUm ve öğretim kademelerine devam etmek
için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandıracak;

3 - çevrenin ekonomik özeUıklerini de göz önünde bulundurarak
iş alanlanna veya mesleklere yöneltecek;

4 - Ülkenin kalkırpnasına katkıda bulunacak. şekilde kişilerin
yetiştirilmesini sağlayacak görüşere rastlanmıştır.

Bllgi gerekSinimlerinin karşılanması amacıyla:
i - Okuma sevgısi ve alışkanııgının kazanndıolması;
2 -Kitaplann cazip, g~eı. eğitici ve öğretici özelliklere sahip ola~

c* şekilde hazirlanması;
3 - Görsel-işitsel bilgi kaynaklannın çağdaş öeiliklerde ve yeterli

miktarlarda üretilmesi;
4 - Bilgi toplumuna uygun. gelişme ortamıın yaratacak kütüpha~

nelerin kurulması, hizmet vermesi ve' hizmetlerin yaygın-
laştınıması görüşleıi çeşitli maddelerde genelolarak yer almıştır.

Anayasada ve kanunlarda yer alan hükümlere uygun olarak. Türk
gençliğintn korunmaSı; gençlerin zihnen ve bedenen yetiştirilmesi;
devletçe götürülecek hizmet ve. faaliyetlerin belirlenmesi; gençlik
problemlerinin ve en etkili çözüm yollarının tespıt edllmesi
amacıyla 24-28 Ekim 1988'de "i. Gençlik Şürası" toplanmıştır.
Egitim tarihlrnizde ilk kez toplanan ve gençleri de temsll eden çok
sayıda üyenin bulunduğu Şürada çeşitli konu ve sorunlar tartışı1mış
ve bu sorunların çözümüyle llgili tavsiye kararlan alıımuştır. Bilgi
-gereksinimleri ve bilgi gereksinimlerinin karşılanmasıyla ilgili
olarak Gençlik Ştirası'nda alınan kararlar şunlardır:

i -Gençlik 2000 yılı dünyasımn sorunlannı anlayabilecek ve çö-
züm bulabnecek şekilde her konuda bilgilendirilmeli ve
bilinçlendirilmeUdir. Bilimsel merakı uyandıracak çalışmalata Ve
araştırmalara katılmalan saglanmalıdır (Milli Egitim Gençlik ve
SporBakanlıgı 1989: 470).

2 - Bilgi t:dinme. görüşlerini gelişUnne ve boş zamanları deger-
lendirme amaçlanna yönelik olarak; gençıığe okuma ahşkanlıgı ka-
zandırılma1ıdır. Bu amaçlarla. okullarda kütüphane "imkanları
yaratılmalı, >öğretmenlerin okuma alışkanhgım teşvik edici faa-
liyetleri yönlendirilmelidir (Milli Egitim Gençlık ve SpOf Bakanlıgı
1989: 486, 494).

3 - GeniŞ gençlik kitlelerinin yararlanabilecegi kütüphaneler ku-
rulmalı ve yaygınlaştınlmalıdır. Bol ve çeşitli kitaplarla. gençlerin
bılgi gereksinimleri karşılanınilıdır (Milli. Egitim Gençlik ve Spor
Bakanlıgı 1989: 487, 496).
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4 :- Mesleki egitim görmüş kütüphaneetler okul kütüphanelerinde
istlhdam edilmelidi"{ (Milli Egitim Gençlik ve Spor Bakanlıgı 1989:
494).

n. 4. öGRETİM PROGRAMLARI
Toplumsal ve kişisel gereksinimlerdeki degişmeler, bilim ve tek-

nolojideki hızlı gelişmeler "Ögretim programlarılının
hazırlanmasını; amaç, ders konuları, uygulama ve- d~gerlendirn;ıe
tekniklerinin devamlı olarak yenileştirilmesıni gerekli kılmıştır.
Kişilere çeşitli konularda bilgi vermekle birlikte, karşılaşılacak so-
runları çözebllecek yetenek ve davranışların kazandırılması hedef-
lenmiştlr. "Ögretim Programlan"naezbere dayanan bilgiden çok,
temel ilkeleri ve kavramlan anlamaya ve uygulamaya imkan veren,
bilgi gereksinimlerini karşılamaya yöneiten, ba.gıms1Z düşünme
alışkanlı,i!ı kazandıran konular seçilecektir. Belirtilen, amaçlar
dogru1tusunda ders konulanmn ne derece uygulandıgı. geliştirtldigi
ölçülecek ve alınan sonuçlar de.gerlendirilecektir. ÖgretJm Program-
larının bu "unsurlara göre hazırlandıgı ve yenil,eştlrildigi ifade edil.
mektedir (Milli Egitim Bakanlıgı 1993). .

. n. 3. MEVZUAT ÇALIŞMALARI
Milli Egitimle ilgili yönetmelikler. Mevzuat Çalışmaları kap-

samınaginnektedir. Bilgi gereksinimlerinin -karşılanmasıyla ilgili
olarak:

1 - Ödev Yönetmeligi;
2 - Ders KiG}.planYönetmeligi;
3 -.Okul Kütüphaneleri Yönetmeligi incelenecektir.

II. 3. 1. ÖDEV YÖNEIMELİGİ
Günümüzde "Ortaokul ve Ortaögretim Kurumlarındaki

Ögreneilerin Ders Dışı Egitim ve Ögretim Faaliyetleri Hakkında-
Yönetmelik~' uygulanmaktadır. Ödev Yönetmeligi olarak kabul edi.
len bu Yönetmelige göre ortaögretimdeki ögrenciler, bir ögretim
yılında. istedikleri bir, dersten ve ögretmenleri ile belirleyecekleri
konuda,sadece bir ödev yapacaklardır. Ödev konularının beliden-
mesinde ögrencilerin gereksiniinleri, yetenekleri; okuL, aile ve çevre
imkanları göz önünde bulundurulacaktır. Konuların açık ve
anlaşılır olması, yanlış yorumlara yol açnıaması, Ögretim Program-
ları'na uygun olması gıbi özellikler dikkate alınacaktır. Burada
önemli olan, ögrencilerin belli bir konuda daha ayrıntılı olarak bilgi
kazanmalarından çok, bulundukları sınıf seviyesine göre araşbrnıa
yapmalannı. bilgi gereksinimlerini karşılamalarını ve kendi ken.
dilerine bir fikir ürünü meydana getlnnelertnl sagıamakbr (Resmi
Gazete 20336: 25).
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a5.2. DERS KİTAPLARI YÖNETMEIlöİ
Ders kitapları egitim ve ögretimin vazgeçilmez ana unsurlarından

birl oldugu kadar. bilgi gereksinimlerinin karşılanmasında da temel
başvuru kaynakları arasındadır. "Milli Egitim Bakanlıgı Ders Kitap-
lan Yönetmeligi"ne göre ders kitaplanmn hazırlanmasında:

i . Konuların ögretim programlarına uygun obnası;
2 -Konuların sistemli bir şekilde işlenmesi;
3, - Ögretime yardımcı unsurlar bakımından çalışmaya, araştır-

maya, düşümneye, gözlem ve deney yapmaya özendinnesi;
4 - Yönlendirici olacak sorulan. işlı;::mleri,"metinleri, açıklayıcı

resimleri ve kullanımı kolaylaştıran unsurları içennesi;
5 - Fiziksel özellikler bakımından yeterli ve göz saghgına elvedşl1

özellikleri taşıması ilkelerine uyulması istenmektedir (Resmi Gazete
20788: 24-25).

.

Gençlenn-ögrencilerin ilgi, yetenek ve gereksinimleri göz önünde
bulundurularak; egiticilik ve ögreticil1k niteliklerine sahip kitap-
lann hazırlanması istemnekte. uygulama sonuçları izlenerek gerek-
li düzenlemelerin yapılması yoluna gidilmektedir. Kitaplar hem
Milli Egitim Bakanlıgı, hem de özel kesim tarafından üretilmek-
tedir, Milli Egitim Bakanlıgı tarafından uygun görülenler tavsiye,
edilmekte ve hizmete sunulmaktadır.

D. 5. 3. OKUL KUrüPHANELERİ YÖNETMEIlöİ
EgitiInde kütüphaneler; kişisel ilgileri geliştinnek, bilgi gereksi-

nimlerini karşılamak ve çeşitli bilgi kaynaklarını hizmete sumnak
görevlerini yüklenere.k ônem kazanmışlardır. Türk Milli Egitim Sis-
teminin tarihselgelişimi; egitim kütüphane 1l1şkisini etkilemiş,
okul kütüphanelerinin kurulmasına ve hizmet vennesine yönelik
kuralların oluştu~lmasım sagıanııştır.

Önce 1927 yılında çıkanlan Lise ve Orta Mektepler Talimatname-
si (MaarifVekAletlI927: 17-18.20.22) 39-40; 45. 52-53 maddeleriyle;
sonra,da 1930 yılında çıkanlan Lise ve Orta Mektepler Talimatna-
mesi (MaarifVekaleti 1930: 11-12; 15) 24-25.31. 36-37'nci maddele-
riyle okul kütüphaneleri çalışmalarına yer venniştir. 1943'den bu
yana ~azırlanan Lise ve Ortaokullar Yönetmeligrnde okul
kütüphaneleri ile ilgili maddeler "okul yönetimi içinde sorumluluk-
ların genelolarak belirtilmesi" şeklinde devam etmiştir.

İlk kez 1959 yılında Okul Kütüphaneleri Yönetmeligi hazırlan~
mıştır (Maarif Veka1eti 1959). 26.8.}976 tarihinde yeniden "Okul
Kütüphaneleri Yönetmeligi" hazırlanınca. 1959 Yönetmeligi
yürürlükten kaldınlmıştır; 1976 Yönetmeligine göre bilgi gereksi-
nimlerini karşılayacak, egitim ve ögretim çalışmalarıriın önemli
bir merkezi olarak. okul kütüphanelerinin başlıca çalışmaları
şunlardır:
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a ~ Ögreneilere kitabın ve kitap okuinanın yararlan. insana neler
kazandırdıgı anlatılır; okul kütüphanesindeki eserler tanıtılır.

b - Katalog. ansiklopedi. sözlük ve bibliyografyalardan faydalan-
ma yoIlan göstelilir. inceleme ve araştınnanın metot ve teknigi. not
alma usuIleli öğ:retilir. .-

c - Kütüphanelerde. kitapla ilgili konularda konferanslar. müna-
zaralar, sergiler ve benzerleri düzenlenir.

ç - Ögreneilere ödevler verilerek, geziler düzenlenerek çevredeki
özel ve genel kütüphaneler tanıtılır.

d - Ögreneilerin kitap, dergi ve benzelini edinmelerini teşvik için
kitap tanıtma saatleri, kitap piyanoglan. kooperatiften yarar-
lanılarak indirimli kitap satışlan ve benzeri tertiplenir.

e - Ögreneilere kitap OKuma zevki ve ,boş zaman1annI'kitap okuya-
rak degerlendinne alışkanlıgı kazandınr.

"f - Ögrencilelin varsa, öğ:retiei filmlerden, plaklardan, diyapozi-
tiflerden yararlamualan sağ:lanır.

g -Çocuk kitap1an ve Kütüphane Haftalan ile ilgiJi çalışma prog-
ramlan uygulanır (Milli Egitim Bakanlıgı 1977: 6L

"OkuIKütüphaneleriYönetrne~i'nin ~., 2. ve 17. Maddelerinin De-
ğ:iştililmesi Hakkında Yönetmelik" yayınlanmıştır. Burada yapılan
degişikliklerle, temel egitim okunan ve ortaöğ:retim kurumlarında
uygulanan yönetme1:lgin kapsamına. Milli Eğ:itim' Bakanlıgı'na baglı
yüksekokulların kütüphaneleli de dahil edilmiştir (Resmi Gazete
15931: 1-2).

OkqI Kütüphaneleri Yönetmeııgi genelgelerle desteklenerek uygu-
lanmaya devam edilmektedir.

u. 6. OKUL KÜTÜPHANELERİ ŞUBESİ'NIN ÇALIşMALARI
Milli Egitim Bakanlıgi Yayımlar Daire Başkanlıgı büı;ı.yesinde

24.4.1981 tarihinde "Okul Kütüphaneleri Şubesi" kurulınuştur. Milli
Egitim Bakanlığ:ı kapsamında bulunan Kütüphaneler Genel Müdür-
lüğ:ü'ilün Kültür Bakanlıgı'na devredilmesiyle. okul kütüphaneleri
alanında boşluk dogması üzerine bu degişikliğ:e gidilmiştir. Okul
~ütüphaneleri Şubesi; okullardaki mevcut kütüphanelere işlerlik
kazandıracak; kütüphanesi olmayan okullara kütüphane .açacak ve
kUtüphanel€lin kütüphaneeilik tekniklerine göre düzenlenmesini
saglayaeak görevler yüklenmiştir.

,Son olarak 3797 sayılı "Milli Egitim Bakanlıgı'nın Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun" ile Milli Egitim Bakanlıgı yeniden
teşk1latlandınlmıştır (Resmi Gazete"21226). Bu kanuna göre. Okul
Kütüphaneleri Şubesi'nin yapısı korunmaktadır.

m. DEÖER1.ENDİRME VE SONUÇ
Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne kadar meydana gelen

değ::lşmelere, paralelolarak, Türk Milli Egitim Sistemi'nde gelişmeler
devam etmektedir.
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İkinci Beş Yıllık Kalkınma. Planıyla birlikte. 1968'den bu yana-
hazırlanan Kalkınma Planlannda gençlık sorunları ele alınmış,
hayata dönük çözümlere agırlık vennek istenmiştir. Gençlerin ilgi-
lerini. yeteneklerini ve gereksinimlerini dikkate alan çeşitli prog-
ramlar geliştinueye; boş zamanları degerlendinneye; okuma
a1ışkanlıgı kazandınnaya~ kütüphaneleri yaygınlaştınnaya yönelik
maddeler hazırlanmasınaragtnen. maddelerin büyük çogunlugu uy-
gulanamamıştır. Genel kapsamlı maddeler içinde neyin. nasıl ve ne
şekilde yapılaca.gının gösterilmemiş olması uygulamalan engellen-
miştir. Milli Egitim Bakanlıgı ile Kalkınma Planlanm hazırlayan
Devlet Planlama Teşkliatı arasında sorunlan saptamaya ve çözmeye
yönelik saglıklı lletiş1Inin kurulamaması, ônlemleIin alınam~a-
sına neden olmuştur.

1939-1993 yıllan arasında onüç kez toplanmış olan Milli Egitim
ŞüralannınKararlan incelendiginde, Türk Milli Egitim Sıstemini
geliştirici teklif ntteligınde kararlann alındıgı görülmüştür.
Gençlerin bilgi gereksinımlerinin karşılanarak, egiUmde okul
kütüphanelerinin önem kazanmasına ve buna bagIı olarak çalışma
şartlarının iyileştirilmesine hizmet edecek kararlar alınmıştır.
.Ancak alınan kararlar uygulanamamıştıİ". Gereksinimlerin saptan-
maması, maddi olanaklar ve personel yetersizligi daima sorun ola-

.rak ortaya çıkmışlardır.
24-28 Ekim 1988 tarihınde ilk kez toplanan 1. Gençlik Şurası'nda

gençligin bilgi gereksinimleri ve bilgi gereksiniml1':1inin karşılan-
masıyla ilgilı alınan karar!ar henüz gerçekleştirilememiştlr.

Ögretiin programlannda ögrencilerin bilgigereksinimlerine
önem verilmiştir. Her dersin programında yer almasına karşın.
kütüphane kullanımına yöneltme en çok Türk Dili ve Edebiyatı.
Tarih. Cografya ve Yabancı Dil derslertyle sınırlı kalmıştır.

Gençlerin-ögrenc1lerin bilgi gereksinimlerini karşılayabilmeleri
ıçın, Milli Egitim Temel.Kanunu hükümlerine daYa:rWarak "Mevzuat
Çalışmalan" yapılmaktadır. Milli Egitim Bakanlıgı: ÖdeV Yönetme-
ligı, Ders Kitaplan Yönetmeligı ve Okul Kütüphanelen Yönetıpeııgi
hazırlayarak; ögrencilerin daha geniş kapsamda kişisel ilgilere ve
derslere-ödevlere yönelik bilgi gereksinimlen duymalannı sagla-
maya çalışmıştır.

Ödev Yönetmeligı (Ortaokul ve O[taögretim Kurumlanndaki
Ögrencilerin Ders Dışı Egitim ve Ögretim Faaliyetleri Hakkında
Yönetmelik) ögrenciIeIin sorumluluk duygularını, ögremne merak
ve isteklerini geliştirerek; çalışma, araştınna, inceleme ve düzenli ış
yapma alışkanlıgı kazanmalarında; yaratıcı olmalannda; eleştirel
düşünmeyi ögrenmeler1nde; düşüncelerini yazılı olarak ifade etmele-
rtnde ve boş zamanlann degerlendinlmesinde çok önemli yere sa-
hiptir. .
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Ders Kitaplan, yardımcı ders kitapları ve başvuru- kitapları
hazırlanırken; bu kitaplann ögrencile:ı:ın bilgi gereksinimleri duy-
malarına ve bilgı gereksinimlerini karşılamalarına yol gösterici
olması istenmiştir. Ders Kitapları Yönetmeli~:fnde bu unsurlara dik-
kat edildigı belirtilmesine karşın, henüz istenen noktaya
uJaşı1amamıştır.

Milli Egitim Bakan1ıgı'nın önce 1959 yılında, sonra 1976 yılında
hazırladıgı ve yayınladıgı "Okul Kütüphaneleri ,Yönetmeligi" ile
temel egitim ve ortaögretim okullarında kütüphane çalışmaları
düzenlenmektedir. Okul Kütüphanelen Yönetmeligi uygulanm;:ı.ya
başlarunca, Lise ve Ortaokullar Yönetmeligi'nde okul kütüphanele-
riyle ilgili çalışmalar artık önemsenmemiştir. Bir konuda. iki ayn
uygulamaya yol açılmaması açısından bu durum olumlu olarak
kabul edilmektedrr. Halen uygulanmakta olan 1976 Okul
Kütı?:phanelen Yönetmeligi ve onu destekleyen geneIgeler.bulunmak-
tadır. Bunlara ragmen. aksaklıklara rastlanmaktadır. Ögrencilerin
bilgi gereksinimleri saptanmadan kütüphane programı hazırlan-
mıştır. Bu durum, okul kütüphanelerinin kullanımını olumsuz
yönde etkilemektedir. Okul kütüphanelerinin bilgi gereksinimlerini
nasıl karşılayacagı belirtilmemiştir.

Okul kütüphaneleriyle ilgili konularda. çalışmak üzere Milli
Egitim Bakanlıgı yönetiminde "Okul Kütüphaneleri Şubesi"nin ku-
ruhuası yerinde bir uygulamadır. Ancak. bulundugt1 statü nedeniyle
yetkileri sınırlı kalmaktadı~. Okul kütfıphanelerine işlerlik .ka-
zandıramamıştır. .

Araştırmamızdasonuç olarak; gençligin bilgi gereksinimlerini
etkileyen unsurlardan biri olan Milli Egitim Sisteminin önemi or-
taya çıkmıştır. Kalkınma ve gelişim için gerekli insan gücünü
yetiştirirken kişilerin bilgi gereksinimlerinin göz ardı edilemeye-
cegln bir gerçektir. Egitim sistemleli: Toplumun amaç ve hedefleri;
sosyal, kültüreL. ekonomik ve politik yapı; bilgi evreni; eğıUm
görenler kadar. egitenlerinniteliğl ve' niceUgi; doğal çevre ve fiziki
kaynaklar doğruItusunda biçimlenmektedir. Uygulanan egitim sis-
temi bilgi gereksinimlerinin ortaya çıkmasım, biçlmlenmesini ve
tanımlanmasım sağ:larken; bilgi gereksinimlelinin karşılarunasın-
da da kütüphaneler temel kuruluşlar olarak. önem kazanmaktadır.
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