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ENGELLİ KULLANICILARIN GEZİCİ KÜTÜPHANELERİ 
KULLANABİLME DURUMLARI

State of Using Mobile Libraries of the Disabled Users

Ayşenur Güneş*

Öz
Engelli nüfusun kütüphane kullanım olanakları sınırlı olduğundan, onlara bu hizmeti kolaylıkla 
alabilmelerini sağlayacak olan gezici kütüphanelerden yararlanmalarının gerekli olduğu 
düşünülmektedir. Bu kapsamda engelli bireylerin gezici kütüphaneleri kullanabilme ve gezici 
kütüphaneye erişilebilirlik durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 
engellilere yönelik yeni hizmetler geliştirilmesi ve onların bilgiye erişimlerinin nasıl 
kolaylaştırılabileceği tasarlanmaktadır. Bu hizmetlerin etkin biçimde kullanılıp kullanılmadığını 
sorgulamak amacıyla, ülke çapında gezici kütüphane hizmeti sunan kütüphanelere ulaşılmaya 
çalışılmış ve anket uygulanmıştır. Türkiye’de 32 adet gezici kütüphane olduğu tespit edilmiş, 
24 kütüphanenin iletişim bilgilerine ulaşılabilmiştir. Mail yoluyla gönderilen 24 anketten 
13 tane geri bildirim alınabilmiştir. Çalışmanın hipotezi: “Türkiye’de gezici kütüphaneler, 
engellilere yönelik hizmet sunmada yetersiz kalmaktadır.” olarak belirlenmiştir. Elde edilen 
bulgular hipotezin doğrulandığını göstermiştir. Bu bağlamda gezici kütüphanelerin dermelerini 
ve hizmetlerini geliştirirken engellilerin gereksinimlerini dikkate almaları ve ayrıca onlara 
yönelik ayrıcalıklı hizmetler geliştirmesi gerektiği biçiminde öneriler sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Gezici kütüphaneler;engelli kullanıcılar;özel eğitim; bibliyoterapi. 

Abstract
Due to the limited library usage possibilities of the disabled, mobile library services which 
are perceived to be easier to influence are thought to be necessary to address this problem. In 

* Arş. Gör., Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Kastamonu, 
Türkiye. / akbulutaysenur@gmail.com

 Research Assistant, Kastamonu University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Information and 
Records Management, Kastamonu, Turkey.

 Geliş Tarihi / Received: 09.05.2015 - Kabul Tarihi / Accepted: 20.06.2015 



Engelli Kullanıcıların Gezici Kütüphaneleri Kullanabilme Durumları

84

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal 
Cilt / Volume:14 Sayı / Issue:54 Bahar / Spring: 2016 Sayfa / Pages: 83-105

this context it is aimed to  search the state of usage and accessibility  to mobile services of the 
Disabilities. In accordance with this purpose, it is planned to develop new services for them and  
it is tried to determine how information retrieval could be made more efficient and easier for 
them as well. The libraries which have mobile services nationwide were tried to reached through 
this study process and surveyed to examine whether these services are utilized effectively 
by those with disabilities. . Hypothesis of this study: “ Mobile libraries remain incapable of 
meeting the needs of the people with disabilities” The results indicated that the hypothesis was 
confirmed. In this context suggestions are presented that libraries should consider the needs 
of disabled users and consider also to have exclusive service for them when developing their 
mobile library collections and services.

Keywords: Genetically modified organisms, Biosafety Board, GMO LeakageMobile 
libraries;people with disabilities; special training; bibliotherapy.

Giriş
Engelli bireylerin sosyal yaşamları gibi eğitim yaşamları da belirli sınırlar 
çerçevesinde devam etmektedir. Bu bireylerin eğitim gereksinimleri engel 
durumlarına göre farklılık göstermektedir. Ancak bireylerin gerek kişisel 
gelişimleri gerekse bilgi edinme amaçlı okuma isteklerini giderebilmeleri 
adına kütüphane kullanımları, engelleri nedeniyle sorunlara yol açmaktadır. 
Bu çalışmada anılan sorunlara çözüm olması adına gezici kütüphanelerin 
engellilere yönelik hizmetlerinin durumu değerlendirilmektedir. Bu 
değerlendirme yapılmadan önce engelli kavramı ve ilişkili kavramların 
açıklanması gerekmektedir.

Engelli Kavramı
Engelli kavramı, Türk Dil Kurumu Büyük Sözlük’te (2014) “Engeli olan, 
mânialı, vücudunda eksik veya kusuru olan” olarak tanımlanmaktadır. 
Engeller doğuştan gelebildiği gibi sonradan geçirilen bir kaza veya hastalık 
sonucu da ortaya çıkabilmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
tarafından hazırlanan Bilgilendirme Rehberi’nde (2014) “Doğuştan veya 
sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal 
yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama 
uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan, korunma, 
bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” 
olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler bu kavrama ilişkin; “Normal bir kişinin kişisel ya 
da sosyal yaşantısında kendi kendine yapması gereken işleri, bedensel veya 
ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık 
sonucu yapamayanlar” şeklinde tanımlama yapmıştır (Koca, 2010, s. 4).
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Engelliler ile ilgili yapılan tanımlara bakıldığında engellilerin yaşamlarını 
sürdürmede engelsiz bireylere göre zorlandıkları ve çoğunlukla yanlarında 
yardımcıya ihtiyaç duydukları anlaşılmaktadır.

Ülkemizde 2013 yılına kadar engelliler için “özürlü” ,“sakat” ve “çürük” 
kelimeleri kullanılmaktaydı. 2013 yılında çıkarılan “Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin 
Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte bu kelimeler yerine 
“engelli” kelimesinin kullanılmasına karar verilmiştir (Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde…, 2013).

Çıkarılan bu kanunla engellilerin, kendilerini soyutlanmış hissetmemeleri 
sağlanmakla birlikte, onların toplumla bütünleşmeleri için bir adım atılmıştır. 
Engellilik genel olarak üç türe ayrılmaktadır: 

• Duyusal engel (görme, işitme, dokunma, tat alma, koklama, denge)

• Fiziksel engel(konuşma, el becerisi, hareket etme, hareketlilik, güç ve 
direnç)

• Bilişsel engel (zekâ, hafıza, dil ve okuryazarlık) (Güngör vd., 2011, s. 
22).

Genel kapsamda üçe ayrılan engel türleri, yaşamlarında sınırlılık yaratmaları 
ve birilerine ihtiyaç duymaları açısından değerlendirildiğinde şu şekilde 
gruplandırılabilir;

• Zihinsel engelli
• Görme engelli
• İşitme ve konuşma engelli
• Ortopedik engelli
• Süreğen Engelliler (Koca, 2010, s. 5).

TÜİK 2011 “Nüfus ve Konut Araştırması” verilerine göre, en az bir engeli 
olan bireylerin toplam nüfus içerisindeki payı 4.876 olarak belirlenmiştir 
(TÜİK, 2011).

Engellilerin, kendi ihtiyaçlarını giderebilmesi ve sosyalleşmesi açısından 
günlük yaşamları ciddi derecede kısıtlananlar ve ciddi derecede olmayanlar 
olarak gruplandırılmaktadır. Ülkemiz bazında baktığımızda günlük yaşamları 
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ciddi ölçüde kısıtlananların yüzde 8,3’ü kentlerde, yüzde 12,8’i kırsal 
kesimde; ciddi derecede olmayanların yüzde 18,4’ü kentlerde, yüzde 24,1’i 
kırsal kesimde yaşamaktadır (TÜİK, 2012, s. 7). Göze çarpan önemli bir 
nokta ise, engelli nüfusun azımsanmayacak bir bölümünün kırsal kesimde 
yaşamasıdır. Kırsal kesimlere kütüphane hizmeti götürmekle sorumlu olan 
gezici kütüphanelerin bu noktada engelli nüfusu da dikkate alarak hizmet 
götürmesi gerekmektedir.

Gezici Kütüphaneler
Gezici kütüphaneler sorumlulukları gereği, kütüphane hizmetlerinden 
yararlanma sorunu yaşayan bireylere hizmet götürmekle görevlidir. Gezici 
kütüphane konusundan önce halk kütüphanelerini incelemek gerekmektedir. 
Halk kütüphaneleri, her türlü bilgi kaynağını, ırk, ulus, yaş, cinsiyet, din, 
dil, ekonomik ve iş durumu ve eğitim farkı gözetmeksizin toplumun bütün 
üyelerine eşit ve ücretsiz olarak eriştirmekle ve hizmet sunmakla yükümlüdür 
(IFLA/UNESCO, 2004, s. 22) şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca Osman Ersoy 
(1998, s. 433) halk kütüphanelerini“ Kadın erkek her yaşta, her seviyede ve 
her meslekten okuyucunun çeşitli konulardaki fikir ürünlerinin ücretsiz ve 
serbestçe yararlanılmasını sağlayarak bölgesinin kültürel, sosyal ve teknik 
kalkınmasına yardımcı olan kurum” şeklinde açıklamıştır. Halk kütüphaneleri 
konusunda yer alan tanımlara bakıldığında öne çıkan özellikleri; ücretsiz, yaş 
ve sosyal-ekonomik ayrım gözetmeksizin hizmet vermesi olarak belirlenebilir. 

Ersoy (1998, s. 434)  yazısında halk kütüphanelerini “halkın üniversitesi” 
şeklinde tanımlandığı bilgisini paylaşmıştır. Halk kütüphanelerinin bu şekilde 
değerlendirilmesi halk kütüphanelerinin, halkın bilgi ihtiyacını karşılayan ve 
gelişimini sağlayan kurumlar olduğunu göstermektedir. 

Engellilerin, evinden çıkamayan yaşlı ve hastaların, hastane ve hapishane 
sakinlerinin, ülkemizde daimi veya geçici süre ile bulunan turistlerin bilgi 
ihtiyacının karşılanmasından halk kütüphaneleri sorumludur (Duman, 2004, 
s. 418). Bu bireylerin özelikle engellilerin ve kütüphane hizmetlerini yerinde 
alamayan kişilerin, kütüphane hizmetlerinden yararlanması konusunda halk 
kütüphaneleri gezici kütüphane ile hizmet vermektedir. 

Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği’nde (2012) gezici kütüphaneler şu 
şekilde açıklanmıştır:“Yerleşik kütüphane hizmetinden yararlanamayan 
yerleşim birimlerine uygun taşıtlarla götürülen kütüphane hizmetidir.” 
Halk kütüphanelerinin bünyelerinde çalışan gezici kütüphaneler, bağlı 
olduğu merkezde belirli bir plan çerçevesinde hizmet sunmaktadır. Bu planı 



Ayşenur Güneş

87

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal 
Cilt / Volume:14 Sayı / Issue:54 Bahar / Spring: 2016 Sayfa / Pages: 83-105

kütüphaneler kendi çevresinin coğrafi ve sosyal durumuna göre belirlemektedir. 
Gezici kütüphane hizmetleri ile kütüphanelere ulaşamayan bireylerle 
kütüphanelere ulaşabilen bireyler arasındaki fark kalkarak her bireye eşit 
imkânlarla bilgiye ulaşma şansı verilmektedir (Ersoy, 1991,  s. 38).

Ülkemizde gezici kütüphanelerin henüz istenilen noktada başarıya 
ulaşamadığını görmekteyiz. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 
web sayfasında yer alan 2013 yılı istatistiklerine göre ülkemizde 32 adet 
gezici kütüphane bulunmaktadır (İstatistikler, 2014). Gezici kütüphanelerin 
ilk oluşturulma çabalarından bu zamana kadar, bu konuda istenilen düzeye 
ulaşılamamıştır. Demir (2011, s. 358) çalışmasında, gezici kütüphanelerin sık 
sık arızalanması ve yakıt yetersizliği sebepleriyle hizmete çıkamadığı, şoför ve 
memurların görevden ayrılmaları sebebiyle hizmette aksamalar olduğu, ayrıca 
1992 yılında yayınlanan genelge ile birlikte araçların hizmet dışı kullanıldığı 
bilgisini paylaşmıştır. 

Ülkemizde son yıllarda yakıt ve personel sorunu çözülmüş, hatta Bakanlık 
teknolojik gelişmelerle birlikte yenilenen yeni araçlar satın alarak, eski atıl 
durumdaki araçları hurdaya ayırmıştır. Bu gelişmeler gezici kütüphaneler 
açısında olumlu gelişmeler olarak görülmektedir. Ancak daha önce de 
belirtildiği gibi 81 ilimizde sadece 32 gezici kütüphane bulunması, birçok 
ilimizde hâlâ gezici kütüphane bulunmadığını göstermektedir. Bir aracın bile 
yetemeyeceği büyüklükte olan illerimiz düşünüldüğünde durum gözler önüne 
serilmektedir.

Yurtdışı literatürü incelediğimizde, gezici kütüphane kavramı için değişik 
terimler kullanılmaktadır. İngiliz/ Avusturya kütüphanecileri “mobile library” 
kullanmakta, diğer ülkelerde ise genellikle “bookmobile”, “bibliobus”, 
“bucherbus” kavramlarını kullanılmaktadırlar (IFLA, 2010, s. 5).  

Yurtdışı literatürde gezici kütüphane için kullanılan terimler, gezici 
kütüphanenin içeriğine, içinde bulunan kaynak türlerine ve araç tipine göre 
değişiklik göstermektedir. Kullanılan terim değişikliği teknolojinin de gelişimi 
ile birlikte bilgi kaynağı türlerinin çeşitlenmesi sonucu olarak gerçekleşmiştir. 
1880’li yıllarda “travellinglibraries” olarak anılan gezici kütüphaneler, 
1990’lı yıllarda “bookmobiles” , teknolojinin gelişmesi ile 2000’li yıllarda 
“cybermobile” olarak anılmaya başlanmıştır (Bashaw, 2010, s. 34).

Son yıllarda cybermobile olarak anılan gezici kütüphanelerin, ilk yıllarda 
olduğu gibi tek amacı kitap taşımak değil, her türlü bilgi kaynağını hizmete 
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sunmaktır. Kütüphane içerisinde bulunan bilgisayar ve internet ile birlikte 
birçok gezici kütüphane çevrimiçi bilgi kaynaklarına erişim sağlayabilmektedir. 

Bilgisayar ağları dışında, DVD, CD gibi görsel işitsel materyallerde derme 
kapsamında bulunmaktadır (IFLA, 2010, s. 5).

Gezici kütüphanelerin dermeleri dışında, hizmet verilen yerin coğrafi koşulları 
önemlidir. Kütüphane için seçilecek olan araç o yerin coğrafi koşullarına 
göre tercih edilmektedir. Gemi, tren, motosiklet ve hayvanlar bu amaçla 
kullanılmaktadır (IFLA, 2010,s. 5).

Gezici kütüphaneler planlama aşamasında oldukça detaylı düşünülmesi 
gereken bir yapıdadır. Özellikle engelliler ile ilgili konuda daha detaylı 
planlama yapmak gerekmektedir. Çünkü farklı engel türleri bulunduğundan, 
onların yaşayabilecekleri bütün zorluklar düşünülmelidir. 

Engellilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için yardıma ihtiyaç duydukları 
gibi bilgi edinme ve bilgi kaynaklarını kullanabilmeleri için de yardıma 
ihtiyaçları bulunmaktadır. Sosyal yaşamlarındaki zorluklar eğitim ve 
bilgilenme özgürlüklerini sınırlamaktadır. Engellilerin sosyal yaşama uyum 
sağlamaları ve kendi ihtiyaçlarına yönelik eğitim alabilmeleri için özel eğitim 
verilmektedir.

Özel Eğitim
Örgün eğitim de normal sınıflarda eğitim göremeyecek düzeyde olan 
engellilerin, eğitimlerini tamamlayabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından özel eğitim hizmetleri sunulmaktadır. Özel eğitim “Özel Eğitim 
Hizmetleri Yönetmeliği”nde şu şekilde açıklanmıştır: “Özel eğitime ihtiyacı 
olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak 
yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, 
bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin 
alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen 
eğitim” (Özel eğitim, 2006).

Hangi bireylerin özel eğitim alması gerektiğine Rehberlik Araştırma Merkezi 
bünyesinde bulunan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından karar 
verilmektedir.  Bireylerin özel eğitim alması gerektiğine karar verildiğinde 
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan özel eğitim merkezlerine 
yönlendirilerek engelli bireylerin buralarda eğitim alması sağlanır.



Ayşenur Güneş

89

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal 
Cilt / Volume:14 Sayı / Issue:54 Bahar / Spring: 2016 Sayfa / Pages: 83-105

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde özel eğitimin 
amaçları şu şekilde belirlenmiştir;

• Toplum içerisinde rollerini gerçekleştirebilen, iyi ilişkiler kurabilen, 
çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş yetiştirmek,

• Toplum içerisinde bağımsız yaşamaları adına temel yaşam becerilerini 
geliştirmek,

• Uygun eğitim programları ile ilgi ve yetenekleri doğrultusunda iş ve 
meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını sağlamak.

Özel eğitim alan engellilerin engel türlerine göre ihtiyaç duydukları eğitim ve 
eğitimle ilgili materyaller kurumlar tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca özel 
eğitim kurumu bünyesindeki servis araçları ile engellilerin kuruma ulaşmaları 
yine kurum tarafından karşılanmaktadır (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
2014).

Engellilerin Bilgi İhtiyaçları ve Engel Türlerine Göre Bilgi Kaynağı 
Kullanımları
Her engelli bireyin rahatlıkla kullanabileceği bilgi kaynakları engel 
türlerine göre farklılık göstermektedir. Bir yardıma ihtiyaç duymaksızın 
kullanabilecekleri kaynaklar ile engellilerin eğitim yaşamlarına aktif 
bir şekilde devam etmelerisağlanabilir. Ayrıca bilgi edinme özgürlüğü 
kapsamında, engellilerin bilgi kaynaklarına özgür bir şekilde erişimleri 
kolaylaşabilmektedir. Bu bağlamda engel türlerine göre bilgi kaynakları ve 
ihtiyaçları tek tek ele alınmıştır.

Zihinsel engelliler:  Zihinsel yetersizliği olan kişiler bu engel grubuna 
girmektedirler. Zihinsel engelliler özel eğitim ile birlikte kişisel ihtiyaçlarını 
ve öz bakımlarını gerçekleştirebilmektedirler. Özel eğitim almış veya almakta 
olan zihinsel engelliler için kullanılabilecek kitaplar; kavram kitapları ve 
resimli hikâye kitaplarıdır. Kitaplar dışında maketler, eşleştirme kartları, 
yapbozlar, legolar ve öz bakım becerilerini geliştirmeleri için beceri seti, 
dikiş seti, mutfak seti gibi materyaller daha çok kullanılmaktadır (Özel eğitim 
sınıfı, 2014).

Zihinsel engellilerin bilgi ihtiyaçları daha çok kişisel becerilerini geliştirmek 
ve öz yaşam becerileri kazandırmak olarak belirlenebilir.

Görme engelliler: Tam veya kısmi görme kaybı veya bozukluğu olan kişilerdir. 
Görme engelliler için yaygın olarak kullanılan iki sistem bulunmaktadır. 
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Bunlardan birincisi Braille, diğeri ise konuşan kitaplardır (Subaşıoğlu, 
1999, s.2). Braille alfabesinin kullanılmasıyla oluşturulan yayınlar ile görme 
engellilerin bilgi ihtiyacı ve eğitim alması sağlanır. Konuşan kitaplar ile de 
engellilerin kaynaklarda bulunan bilgileri dinleyerek öğrenmeleri sağlanır. 
Ayrıca, görme engellilerin eğitimlerinde kabartma ders kitapları, maketler, 
atlaslar, yerküre vb. materyaller kullanılmaktadır (Görme engelliler, 2014). 
Bunlar dışında teknolojinin de gelişmesi ile birlikte görme engellilerin 
yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla yeni ürünler geliştirilmiştir. Taşınabilir 
okuma kamerası, ekran okuma programları, kitap dinleme ve ses kayıt cihazı, 
sesli etiket okuyucu, renk tanıma cihazı, sesli ajanda… vb. gibi araçlar örnek 
olarak verilebilir (Görme engelli ve…, 2014). Görme engellilerin bilgi 
ihtiyaçları, zihinsel engellilerden farklı olarak, engeli olmayan bir bireyle 
aynı olabilmekle birlikte, kullanabilecekleri yayınların sınırlı ve erişimlerinin 
sıkıntılı olması sebebiyle sorunlar yaşamaktadırlar. 

İşitme ve konuşma engelli:  Tam veya kısmi işitme kaybı olan kişi işitme 
engelli,  konuşamayan veya konuşmanın hızında, akıcılığında, ifadesinde 
bozukluk olan ve ses bozukluğu olan kişiler ise konuşma engelli grubuna 
girmektedir (Subaşıoğlu, 2007, s. 294). İşitme ve konuşma engelli bireylerin 
görme duyularında sorun yaşamadıklarından her türlü basılı materyali 
kullanabilmektedirler. Ancak özellikle konuşma engellilerin kullandıkları 
işaret dilini öğrenmeleri için işaret dili ile ilgili yayınlar işitme ve konuşma 
engelli bireylerin bilgi gereksinimleri arasında yer alabilmektedir.

Ortopedik engelli: Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve fonksiyon 
kaybı olan kişiler ortopedik engelli sayılmaktadır (Güngör vd., 2011, s. 31). 
Ortopedik engellilerde işitme ve konuşma engelliler gibi basılı materyalleri 
rahatlıkla okuyabilmektedirler. Ayrıca sağlık sorunları ile ilgili bilgilerin 
yer aldığı sağlık kitapları bu engel grubunun bilgi ihtiyaçları arasında yer 
alabilmektedir.

Süreğen engelli: Süreğen hastalık; kişinin çalışma kapasitesi ve 
fonksiyonlarının engellenmesine neden olan, sürekli bakım ve tedavi 
gerektiren hastalıklardır (Özel Eğitim, 2006). Bu kişiler sosyal yaşamlarından 
uzaklaştıkları ve kendi başlarına yaşamlarını idamede zorlandıkları için engelli 
olarak sayılmaktadırlar. Süreğen hastalığa sahip bireyler de basılı yayınları 
okumakta sorun yaşamazlar. Bu grubun bilgi ihtiyaçları düşünüldüğünde 
hastalıklarına ve tedavi yöntemlerine ilişkin sağlık yayınları bu ihtiyaçları için 
gerekli görülmektedir.
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Engelli bireylerin kullandıkları bilgi kaynakları sadece basılı kaynaklarla 
sınırlı kalmamaktadır. Online kaynaklar ve internet de engelli bireyler için 
önemli bilgi kaynakları arasındadır. Engelli kişilerin internete erişimleri, tıpkı 
kütüphanelere ve diğer bilgi kaynaklarına erişimleri gibi sorunlu olmaktadır. 
Sosyal yaşamları sınırlı olan engelliler, kitap okuma ve bilgi edinme gibi 
ihtiyaçlarını karşılamada da zorlanmaktadırlar. Özellikle bedensel ve 
zihinsel sorunları bulunmayan görme engelliler için internet ve bilgisayar 
kullanımı güç olmaktadır. Engellilerin internete erişim sorunları şu şekilde 
gruplandırılmaktadır:

• Temel bilgisayar donanımlarına erişmek
• Uyarlanmış teknolojilere erişmek
• Para
• Erişilebilirlik ve uygun eğitim
• WEB’deki hızlı değişimler (Subaşıoğlu, 2000, s. 195).

Engellilerin internete erişim sorunları daha çok teknolojiye erişim olarak 
görülebilir. Gelişen teknoloji ile birlikte internete erişim sorun olmaktan çıkmış,  
bu teknolojilere erişim sorun halini almıştır. Bu teknolojiler çoğu engellinin 
kendi imkanları ile sahip olamayacağı boyuttadır. Kütüphanelerin bu noktada 
büyük sorumluluğu bulunmaktadır. Özellikle halk kütüphanelerinin işlevleri 
açısından bakıldığında engellilere bu noktada hizmet sunma yükümlülüğü 
bulunmaktadır. 

Görme engelliler için geliştirilmiş ve destekleyici teknolojiler olarak 
adlandırılan araçlar; bilgisayar donanım ve yazılımları, konuşan kitaplar, 
optik ve optik olmayan yardımcılar, elektronik yardımcı araçlar, standart ve 
elektronik bağımsız hareket araçları olarak sayılabilmektedir (Altunay, 2012, 
s. 284).

Altunay (2012, ss. 284- 286) çalışmasında bu araçları bilgi merkezlerinin, 
görme engelli bireylerin araştırma ve bilgi edinme işlevlerini gerçekleştirme 
süreçlerini iyileştirmek ve kolaylaştırmak için önermiş ve araçlara şu şekilde 
örneklendirmiştir:

• Bilgisayar yazılım ve donanımları: Windows Eyes yazılımı, Zoomtext…

• Optik ve optik olmayan yardımcılar: Braille kitaplar, büyük puntolu 
yazı, basılı materyali optik araçla okuma, ses kaydı…
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• Elektronik yardımcı araçlar: tepegözler, kapalı devre televizyon 
sistemleri, sentetik sesle konuşan saat ve hesap makineleri…

Engelli bireylerin kütüphanelerden yararlanabilmeleri adına, onlara 
ayrıcalıklı hizmetler sunulması gerekmektedir. Örneğin; görme engelli 
bireyler için sesli kitaplar, Braille ile hazırlanmış kitaplar ya da büyütücüler 
kullanılmaktadır. Fiziksel olarak engelli bireyler için ise giriş ve kapıların, 
zeminin, koridorların, tuvalet, raf ve masa düzenlemelerinin uygun koşullarda 
yapılması gerekmektedir, ayrıca üst katlara erişim için asansör hizmetinin de 
sunulması gerekmektedir (Arslantekin, 2013, ss. 187-189).

Engellilere yönelik kütüphane hizmetleri yalnızca fiziksel mekanın 
düzenlenmesi olarak değil, engellilere kolay erişilebilir kütüphane hizmetleri 
sunmak, onların gelişimleri için imkanlar sunmak şeklinde düşünülebilir. Bu 
kapsamda, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturalya, Kanada, İskandinav 
ülkeleri halk kütüphanelerinde engellilere yönelik 3 hizmet türü bulunmaktadır:

• Kütüphane Hizmetlerinin Kütüphane Dışında Verilmesi: Görme 
engellilerin çoğunlukla bulunduğu; sınıflar, sosyal huzur evleri gibi 
yerlerde sunulan kütüphane hizmetlerini kapsamaktadır. Gezici 
kütüphane hizmetleri de bu gruba girmektedir.

• Özel Eğitim Merkezlerinde Sunulan Kütüphane Hizmetleri: 
Merkez Kütüphanenin içerisinde bulunan özel eğitim merkezi ile hem 
engelli kullanıcılara danışma hizmeti sunuluyor hem de gerektiğinde 
özel eğitim merkezinden destek sağlanıyor.

• Kütüphaneyi kullanan okuyuculara verilen standart hizmetlerin 
kütüphane içinde engelliler için de sağlanmasını içeren tümleşik 
hizmet: Engelliler için ayrı bir bölüm oluşturulmadan bütün okuyuculara 
verilen hizmet gibi hizmet sunulmasıdır (Fedorowicz, 2007, ss. 47-48).

Üç hizmet türünde de genel yaklaşım engellilerin kütüphanelerden kolaylıkla 
yararlanabilmesini sağlamak ve onlara psikolojik olarak da yalnız olmadıklarını 
hissettirmektir.

Glasgow’da bulunan halk kütüphanesinde kütüphaneye gelemeyen engelli 
kullanıcılara istekleri doğrultusunda gönüllüler aracılığı ile evde kütüphane 
hizmeti sunulmaktadır (Beaton, 2005, s. 476).
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Leicestershire’da ise gönüllüler eve bağımlı kişilerin evlerine kitap teslimi 
yapmaktadır. Ayrıca tekerli sandalyeye bağımlı kişiler için ise özel araçlar ile 
kütüphane-ev arasında servis imkânı sunulmaktadır (Oldroyd, 1994, s.51). 

The Adelaide Hills Council Library’ de gerçekleştirilen program kapsamında 
0-6 yaş arası engelli çocuklara algısal hikaye okuma programı uygulanmaktadır. 
Programın amaçları şu şekilde belirtilmiştir:

• Kütüphaneye erişim ve okuryazarlık programına dahil olma,

• Aileleri kütüphane ve kaynaklarına erişim konusunda destekleme,

• Aileler için güvenli bir çevre sağlama,

• Aileleri kütüphaneye her zaman gelmeleri konusunda cesaretlendirme 
(Keading, 2014, s. 322).

Program kütüphanede 3 yıl süre ile uygulanmıştır. Sonuç olarak ailelerden 
alınan geri bildirimlerde programa düzenli bir şekilde katılan çocuklarda 
gelişme gözlendiği belirtilmiştir. Programa dahil olan ve gösterdiği gelişme 
sonucunda normal okul yaşamına devam edebilen bir öğrenci velisi bu 
durumu diğer velilerle paylaşmıştır.  Ailesi çocukta gözlenen bu iyileşmenin 
kütüphanede gerçekleştirilen bu programa bağlı olduğunu dile getirmiştir 
(Keading, 2014, s. 324).

Kütüphanelerin gerçekleştireceği hizmetler ile engelli bireylerin toplumla 
bütünleşmesi sağlanarak gelişimlerine katkıda bulunulabilir. Özellikle 
son örnekte görüldüğü gibi kitap okumanın birçok soruna çözüm olduğu 
bilinmektedir. Bibliyoterapi bu konuda yüzyıllar öncesinde bulunmuş 
bir yöntemdir. Günümüzde tedavi yöntemi olarak kullanılmaya başlanan 
bibliyoterapi yöntemi özellikle ruhsal durum bozukluklarında yaygın olarak 
uygulanmaya başlanmıştır (Yılmaz, 2014, s. 173). Konumuz gereği engelli 
bireylerin ruhsal olarak iyileştirilmesi için bu yöntemi detaylandırmak yerinde 
olacaktır.

Bibliyoterapi
Bibliyoterapi kavramını Yılmaz (2014, s. 173), en kısa şekilde “bilgi ile 
iyileşme” olarak tanımlamıştır. Bu kavram, bilgi kaynaklarının kullanılması 
ile bireylerin tedavi olması anlamına gelmektedir.  Daha geniş anlamda şu 
şekilde tanımlanmaktadır 
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“Bireylerin bilgi ihtiyacının farkında olması, hangi bilgiyi nereden ne 
şekilde elde edebileceğini bilmesi, elde ettiği bilgileri ne şekilde analiz 
etmesi ve kullanması gerektiğini bilmesi, bilgiyi kullanması, son olarak 
da tüm aşamaları değerlendirmesi sonucu sorunları hayatı zorlaştıran 
bir yapı değil aksine geliştiren bir yapı olarak dönüştürme yeteneğini 
edinmesidir” (Yılmaz, 2014, s. 174). 

Bibliyoterapi tanımına bakıldığında, bireylerin okuma yolu ile sorunlarına 
çözüm getirebilmesi ve o sorunların üstesinden gelebilmesi sağlanmaktadır.

Bibliyoterapinin amacı, insanın kendisini tanımasını ve bu sayede duygusal 
olarak yaşadığı sorunların çözümünde psikolojik destek sağlamaktır (Öner, 
2007, s. 136). Bibliyoterapi sayesinde bireyler kitaplar aracılığıyla ruhsal 
olarak yaşadıkları sorunların üstesinden gelebilirler. 

Bibliyoterapi kavramı ilk olarak 1930’lu yıllarda kütüphanecilerin insanlar 
üzerinde iyileştirici etkiye sahip kitapları listeleme çalışmalarıyla birlikte 
kullanılmaya başlanmıştır (Öner, 2007, s. 140).  Böylece kitapların iyileştirici 
etkiye sahip olduğu ve kütüphanecilerin bu kitapları seçerek, kullanılmalarını 
sağladıkları ortaya konmuştur (Öner, 2007, s. 140).  

20. yy başlarında ise kütüphaneciler, ruh sağlığı sorunu yaşayanlar için 
doktorlarla birlikte çalışmaya başlamışlar ve bibliyoterapi kavramı böylelikle 
literatürde yerini almıştır (Bulut, 2010, s. 48).

Bibliyoterapi kullanılarak, bireylerin yaşamakta olduğu sorunların sadece 
kendi başlarına gelmediği, birçok kişinin de benzer sorunlar yaşamakta 
olduğunu görmesi sağlanır. Ayrıca bu yolla, birey yaratıcı gücünü kullanarak 
çözüm yolları bulabilir ve bireylerin ilgi alanı oluşturmasında fayda 
sağlanabilir (Öner, 2007, s. 143).

Bibliyoterapi süreci, ruh sağlığı uzmanlarının bireylerin ilgi alanlarını 
belirlemeye yönelik çalışmalar yapması ve bu alanları belirleyerek sorunlarını 
anlamaya çalışmasıyla birlikte başlar ve üç evreden oluşur.

• Birinci evre: Ruh sağlığı uzmanı, okuyucunun öyküde yer alan 
kahramanın sorunlarını tanıyarak özdeşim kurmasını sağlar. Bu evreye 
özdeşim ve yansıtma evresi de denmektedir.  Kısacası bu evrede ruh 
sağlığı uzmanı okuyucunun duygularını ortaya koymasını sağlar. 
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• İkinci evre: Bireyin duygularını fark ederek duygularından arınıp 
rahatlaması sağlanır. Bu evreye duyguların ortaya çıkarılma ve arınma 
evresi denmektedir. 

• Üçüncü evre: Ruh sağlığı uzmanı ile birlikte okuyucu iç görü kazanmış 
olur. Böylece kendi sorunlarıyla başa çıkabilmek için yeni çözüm 
yolları bulur (Öner, 2007, s. 144).

Bibliyoterapide en önemli nokta, bireyin okumayı istemesi ve bu yolla tedaviyi 
kabul etmesidir. Unutulmamalıdır ki bir bireye zorla kitap okutulamaz. Bireyin 
isteği dışında okutulan kitaptan da fayda sağlanamaz. Çünkü isteği dışında 
okutulduğunda birey, sadece okumak için okumuş olur ve kitaplardan hiçbir 
yarar alamaz.

Bibliyoterapide bir diğer nokta, bireyler için doğru kitap seçimidir. Bu 
bağlamda öncelikle kişilerin ilgi alanları belirlenmeli, okuma düzeyleri 
saptanmalı ve kitaplar bu doğrultuda seçilmelidir (Öner, 2007, s. 146).

Bireyin okuma düzeyine uymayan kitaplar seçildiğinde, bu kitaplar faydadan 
çok zarara neden olabilmektedir. Örneğin, kitap seçimi yapılırken yaş, cinsiyet 
gibi durumlar göz ardı edilmemelidir. Özellikle çocuklar için seçilecek kitaplar 
önemlidir. Onların yaşlarına göre kitap seçilmesi bibliyoterapiden alınacak 
yararı en üst seviyelere taşıyabilmektedir.

Gezici Kütüphanelerin Engellilere Yönelik Hizmetleri
Engellilere hizmet sunmak gezici kütüphanelerin amaçları arasında önemli 
bir yere sahiptir.  Bu bağlamda, ülkemizdeki gezici kütüphanelerin engellilere 
yönelik olanakları nelerdir? sorusu akla gelmektedir. Bu sorunun yanıtlanması 
için gezici kütüphanesi bulunan kütüphanelere ulaşılmaya çalışılmış ve gerekli 
bilgiler anket yoluyla elde edilmiştir. Kültür Bakanlığından (2014) alınan 
bilgiye göre ülkemizde 32 ilde gezici kütüphane bulunmaktadır. Anketler 
kütüphanelere e-posta yoluyla gönderilmiştir. Ancak, sadece 24 kütüphanenin 
e-posta bilgisine ulaşılabilmiştir. Anketler bu 24 kütüphaneye e-posta yoluyla 
iletilmiş, 13 kütüphaneden geribildirim alınabilmiştir.Yanıt alınamayan 
kütüphanelere telefon yoluyla ulaşılmış ancak yine de cevap alınamamıştır. 
Bir kütüphane, gezici kütüphane aracının yeni geldiği ve henüz hizmete 
açılmadığı bilgisini vermiştir. Kütüphanelerin yanıtlamış olduğu anketlerin 
sonuçları aşağıdaki tablolar ile özetlenmiştir.



Engelli Kullanıcıların Gezici Kütüphaneleri Kullanabilme Durumları

96

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal 
Cilt / Volume:14 Sayı / Issue:54 Bahar / Spring: 2016 Sayfa / Pages: 83-105

Tablo 1: Gezici Kütüphanelerin Derme Durumları

Derme 
Sayıları

Özel 
Eğitim 

Kitapları

Süreğen 
Engellilere 

Yönelik 
Yayınlar

Rahatlamalarına 
Yönelik 

kaynaklar

Görme 
engellilere 

yönelik 
derme

1 1400 10 0 Evet 0

2 2020 0 0 Hayır 0

3 7500 50 0 Evet 0

4 3080 0 0 Hayır 0

5 4117 0 0 Hayır 0

6 4000 0 0 Evet 0

7 3304 50 0 Hayır 0

8 2142 0 0 Evet 0

9 3224 0 0 Evet 0

10 3150 250 30 Evet 0

11 4000 0 0 Hayır 0

12 2000 0 0 Hayır 0

13 2500 0 50 Evet 0

Kütüphanelerde bulunan materyal sayıları, kullanıcıların sayıları ile orantılı 
olmalıdır. Üye sayısı ve derme durumları karşılaştırıldığında, bize genel 
olarak derme yeterlidir ya da değildir yorumu yapma olanağı sunar. Bu 
kapsamda aşağıda gezici kütüphanelerin üye sayıları ve derme sayılarının 
karşılaştırma grafiği bulunmaktadır. Bu grafiğe göre genel olarak bir yorum 
yapmak gerekirse, gezici kütüphanelerin dermeleri ve üye sayıları birbirleriyle 
orantılıdır diyebiliriz. Gezici kütüphanelerin kullanıcılarına yeter durumda 
olması önemli olmakla birlikte bu çalışmanın amacını engelli kullanıcı grubu 
oluşturduğundan, onlara yönelik kaynakların incelenmesi gerekmektedir.
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Şekil 1: Gezici Kütüphanelerin Derme ve Üye Durumları
 

Engellilerin eğitiminde kullanılan, özel eğitim kitaplarının derme içerisinde yer 
alma durumu Tablo 1’de yer almaktadır. Görüldüğü gibi, özel eğitim kitapları 
çok az sayıda (4) gezici kütüphanede bulunmaktadır. Özel eğitim kitaplarının; 
kavram kitapları, yapbozlar, hikâye kitapları vb. gibi kaynaklardan oluştuğu 
daha önceki bölümlerde açıklanmıştı. Bu kaynaklar aynı zamanda okul öncesi 
grubunda da kullanılmaktadır. Kütüphanelerden gelen yanıtlar içerisinde bir 
kütüphane, bu kaynakların okul öncesi grubu için sağlandığınıbelirtmiştir. Çok 
az sayıda kütüphanede bu kaynaklar yer almasına karşın büyük çoğunluğu 
okul öncesi amaçlanarak alınmıştır. Yani engellilere ayrıcalıklı olarak sunulan 
bir hizmet değildir. Süreğen engellilerin, hastalıklarına ilişkin bilgilendirici 
kaynaklar ise sadece iki gezici kütüphanede bulunmaktadır. Bu kişilerin 
süreğen hastalıkları sosyal yaşamlarını etkilediğinden, bu kişilerin hem sosyal 
yaşamlarını zenginleştirmeleri hem de hastalıkları ve tedavileri konusunda 
kaynakların bulunması gerekmektedir. 
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Tablo 2: Gezici Kütüphanelerin Üye Kullanıcı Durumları
Üye Sayısı Engelli Üye Sayısı

1 300 0

2 271 0

3 1200 5

4 13493 0

5 630 0

6 815 0

7 1438 0

8  0

9 583 0

10 829 0

11 1261 0

12 320 0

13 3400 0

Konumuz gereği, gezici kütüphanelerin engelliler tarafından kullanılması 
ve onlara sunulan hizmetleri değerlendirmek adına, gezici kütüphaneleri 
kullanan engellilerin sayısı önemlidir. Tablo 2’de yer alan engelli üye 
sayılarına baktığımızda sadece bir kütüphanenin beş engelli üyesi olduğunu 
görmekteyiz.  Bu noktada, engellilerin gezici kütüphaneleri neden 
kullanmadıkları sorusu akla gelmektedir. Bu durumda engellilerin gezici 
kütüphaneyi kullanmamalarını üç sebebe bağlayabiliriz:

• Dermede bulunan kaynaklar sebebiyle 
• Sunulan hizmetler sebebiyle 
• Kullanmayı tercih etmediklerinden 

Bu noktada, gezici kütüphanede engellilere sunulan hizmetler, gerek kaynak 
açısından gerekse ayrıcalık açısından değerlendirilmelidir. Daha önceki 
bölümlerde açıklandığı gibi ayrıcalıklı hizmetler, engelli bireylerin gezici 
kütüphaneleri daha rahat kullanımını sağlayacak hizmetlerdir. Bu hizmetlerin 
durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Tablo 3: Gezici Kütüphane Hizmet Durumu
Ayrıcalıklı Hizmet Bedensel Engelli Kullanımı

1 Hayır Evet

2 Hayır Hayır

3 Hayır Evet

4 Evet Evet

5 Hayır Hayır

6 Hayır Hayır

7 Evet Hayır

8 Evet Hayır

9 Hayır Evet

10 Evet Hayır

11 Hayır Hayır

12 Evet Hayır

13 Hayır Hayır

Engellilere sunulan ayrıcalıklı hizmetlere bakıldığında, sadece beş kütüphane 
bu yanıta evet cevabını vermiştir. Ayrıcalıklı hizmet sunduklarını belirten 
kütüphaneler şu hizmetleri sunmaktadırlar: bedensel engellilere yönelik 
hizmetler, engelli kullanıcıların evlerine hizmet götürmek, görme engelliler 
için kitapları seslendirerek dijital ortama aktarmak. Bu hizmetler, engellilere 
sunulan ayrıcalıklı hizmetler olmakla birlikte sadece beş gezici kütüphanede 
yer alması düşündürücüdür. Bir önceki soruyla bağlantılı olarak Tablo 3’te 
bedensel engellilere sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. 
Bedensel engellilerin kullanım olanakları sadece dört gezici kütüphanede 
bulunmaktadır. Bu engel grubundaki bireylerin, tekerli sandalye gibi yardımcı 
ekipmanlar yardımıyla günlük yaşamlarını geçirmeleri gerektiğinden, bu 
kişilerin kütüphane kullanımları düşünülmelidir.

Ayrıca anketlerin sonucuna göre, gezici kütüphanelerin hiçbirinde görme 
engellilere yönelik derme bulunmamaktadır.  İşitme ve konuşma engellilere 
yönelik olarak, işaret dili ile ilgili yayınlar da hiçbir gezici kütüphanede 
bulunmamaktadır. Özellikle bu engel grubunun yakın çevresi düşünüldüğünde 
onların gereksinimleri olan bu tarz yayınların gezici kütüphaneler kapsamında 
yer alması gerekmektedir.

Değerlendirme ve Sonuç 
Engellilerin okuma, bilgi edinme, eğitim, kültür ve boş zamanı değerlendirme 
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gibi gereksinimlerinin yanısıra sosyalleşme ve sosyal yaşamlarına etkin 
biçimde devam etmeleri bağlamında kütüphane hizmetlerinden yararlanmaları 
oldukça önemlidir. Onların kütüphane binalarına gelerek bu hizmeti almaları,  
güç durumlarla karşı karşıya kalmalarına sebep olmaktadır. Bu amaçla, gezici 
kütüphane hizmetinin engellilere yönelik hizmet götürmesi düşünülmektedir. 
Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmada gezici kütüphanelerin engelliler 
açısından değerlendirmesi yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeye göre 
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

• Engelli üye sayısı yok denecek kadar azdır,

• Özel eğitim kitapları sadece dört kütüphanede bulunmaktadır,

• Engellilere yönelik hizmetler birçok kütüphanede bulunmamaktadır,

• Gezici kütüphanelerin hiçbirinde görme engellilere yönelik yayınlar 
yer almamaktadır,

• İşitme ve konuşma engellilere yönelik yayınlar bulunmamaktadır,

• Bedensel engellilere yönelik hizmetler sadece dört kütüphanede 
bulunmaktadır,

• Süreğen engellilerin bilgilenmesine yönelik kaynaklar gezici kütüphane 
dermelerinde yer almamaktadır. 

Elde edilen sonuçlar, engellilerin gezici kütüphane kullanımlarını olumsuz 
yönde etkileyecek sorunlardır. Bu sorunlar engellilerin gezici kütüphanelere 
ve dolayısıyla kütüphanelere olan bakış açılarını etkileyecek aynı zamanda 
psikolojik olarak onların kendilerini dışlanmış hissetmelerine yol açacaktır. 

Çalışmanın hipotezi olarak belirlenen “Gezici kütüphaneler, engellilere 
yönelik hizmet sunumunda yetersizdir.” yargısı anketler yoluyla sınanmıştır. 
Anketlerin sonucuna göre; gezici kütüphaneler işitme ve konuşma 
engellilere ve görme engellilere yönelik kaynak bulundurmamaktadır. Gezici 
kütüphanelerin engelli üye sayılarına baktığımızda, bu sayının çok az olduğu 
görülmektedir. Ancak, dermede engellilere yönelik kaynak sayısının azlığı ve 
onlara özel hizmet sunulmaması gözönüne alındığında, engelli üye sayısının 
az olması anlamlı bir gerekçe oluşturmaktadır.

Engellilerin eğitim hayatlarına devam edebilmeleri ve özellikle zihinsel 
engellilerin kendi kendilerine yetebilme durumları için özel eğitime gereksinim 
duyulmaktadır. Özel eğitim ile ilgili kaynakların sadece okul öncesi çocuklar 
düşünülerek çok az sayıda gezici kütüphane dermesinde bulundurulması dikkat 
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çekicidir. Ayrıca engellilere yönelik olarak, ayrıcalıklı hizmet sunumu çok az 
sayıda kütüphanede gerçekleştirilmektedir. Bu da onların gezici kütüphane 
kullanma konusunda sorunlar yaşamasına neden olmaktadır.  Bedensel 
engelliler için ise yine çok az sayıda kullanım olanakları bulunmaktadır. Bu 
noktada hipotez doğrulanmıştır; yani gezici kütüphaneler, engellilere hizmet 
sunma konusunda yetersizdir.

Engellilerin toplumla bütünleşmesi konusunda kütüphaneler özellikle 
gezici kütüphaneler aktif rol oynamalıdır. Bu noktada gezici kütüphanelerin 
engellilere yönelik gerçekleştirebileceği hizmetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Gezici kütüphane dermeleri oluşturulurken engellilere ve ailelerine yönelik 
kaynaklarda dermeyeeklenmelidir. Bu kaynaklar, engelli ailelerinin 
bilgilenmesi ve psikolojik açıdan rahatlaması için anlamlı olacaktır.

• Engellilerin halk kütüphanesine talebini bildirmesi durumunda, gezici 
kütüphane engellilerin evlerine kadar kitap hizmeti götürmelidir. Gezici 
kütüphanenin amacı kütüphaneye ulaşamayan bireylere kütüphane 
hizmeti götürmek olarak düşünülüğünde, gezici kütüphanelerin bu 
sorumluluğu gerçekleştirmesi gerekir. Özellikle kırsal bölgede yaşayan 
engelliler için bu hizmet uygulanmalıdır.

• Zihinsel engellilerin yararlanabileceği özel eğitim kitapları derme 
içerisinde yer almalıdır.

• Görme engellilere yönelik derme geliştirilmelidir. Özellikle Braille 
alfabesi ile hazırlanmış yayınlar dermeyedâhil edilmelidir. Sesli kitaplar 
bütün gezici kütüphanelerde yer almalıdır. Ayrıca bu materyaller için 
gerekli donanımlar da gezici kütüphanelerde bulundurulmalıdır.

• Halk kütüphanelerinde hizmete sunulan ve görme engellilerin 
yararlanabileceği bilgisayar ve donanımı gezici kütüphane kapsamında 
da hizmete sunulmalıdır.

• Gezici kütüphanelerin engellilere yönelik sağlayacağı hizmetler 
konusunda hem özel eğitim kurumları bilgilendirilmeli hem de uygun 
reklam araçları ile tanıtımları yapılmalıdır.

• Özel eğitim kurumları ile işbirliğine gidilerek onlara da gerekli bilgiler 
verilmeli ve durak yerleri arasına özel eğitim kurumları da eklenmelidir.

• Süreğen engellilerin rahatsızlıklarına yönelik bilgilendirici kaynaklar 
dermeye eklenmelidir.
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• Fiziksel engellilerin gezici kütüphaneleri rahatlıkla kullanabilmeleri 
adına aracın fiziksel yapısı düşünülmelidir. Ayrıca fiziksel engellilerin 
gezici kütüphane kullanımları sırasında yardımcı olacak personel 
bulunmalıdır. 

• Gezici kütüphaneler durak yerlerinde engellilere öncelik tanıyarak, 
onlara kullanım kolaylığı tanımalıdır.

• Gezici kütüphaneler sadece kaynak sağlamakla kalmayıp, yurtdışı 
örneklerde olduğu gibi onlara sosyal destek de sağlamalıdır.

• Engellilerin, gezici kütüphane aracılığıyla kitap isteği yapabilmesi 
sağlanmalı, gerek halk kütüphanesinden gerekse kütüphaneler arası 
ödünç verme sistemi kullanılarak diğer kütüphanelerden istekleri 
sağlanarak, kitap kendilerine ulaştırılmalıdır.
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