
Ortaokullarda Okutulan Şehrimiz Dersinin İçeriği, 

Okul Kütüphanelerinin Durumu; “Her Okula 

Samsun Kitaplığı” Örneği

The Content of Our City Lesson in Secondary Schools, Status of School Libraries;

Example of “Samsun Library for Every School”

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ

19 Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Samsun. 

cyilmaz@omu.edu.tr



Giriş

Millî Eğitim Bakanlığı 2017 yılından itibaren ortaokul 5 ,6, 7 ve 8. 

sınıflarda seçmeli ders olarak “şehrimiz” isimli bir ders 

okutulmasına karar vermiştir. 

Bu son derece doğru ve yerinde bir karardır. çünkü ülkemizde 

öğrenciler genel olarak ülkeyi tanımakta, fakat yaşadığı yer 

hakkında okuduğu ders kitaplarından bilgi edinememekte, 

böylece derslerde yakın çevresi ile bağ kuramamaktadır. 

Teşebbüs güzel, fakat uygulamada bu nasıl olacaktır? Bu sorun 

çözülebilmiş değildir. Yani öğrenciler bulundukları şehri nasıl 

tanıyacaklar, bunun için gezi ve gözlem mi yapacaklar, yoksa 

kitap ve broşür gibi basılı kaynaklardan mı yararlanacaklar ya da 

internet, akıllı tahta vb elektronik ve görsel malzemeden mi 

faydalanacaklardır? 

































MÜFREDAT HAZIR DA, 

OKULLAR, 

ÖĞRENCİLER

ÖĞRETMENLER,

ŞEHİR HAZIR MI?

Diyoruz ki…………….



Her ne şekilde olursa olsun bulunulan şehirle ilgili olarak bilgi 

kaynakları olmalıdır. 

Öğretmen öğrencileri geziye de götürse, ödev de verse, foto-film 

ve belgesel türü dijital kaynaklara da yönlendirse yine de o şehirle 

ilgili üretilmiş doğru bilgilere ihtiyaç vardır.

Samsun il merkezinde yer alan uygulama okullarında yaptığımız 

gözlemlerde hemen her okulda bir okul kitaplığının olduğu 

görülmüş, fakat bunların çok az bir kısmının amacına uygun 

hizmet verdikleri tespit edilmiştir. 

Kütüphaneler amacından sapmış, lise ve üniversiteye hazırlık 

kitapları hariç diğer kitapların yüzüne bakılmaz olmuştur. 

Kütüphanecilik mantığı ile olaya yaklaşılmamış nöbetçi öğretmen, 

nöbetçi öğrenci mantığı ile kütüphaneler açık tutulmaya 

çalışılmaktadır. 



Yirmi otuz yıl öncesinden kalmış gazetelerin verdiği saman kâğıda 

basılı ansiklopediler bile raflarda varlıklarını muhafaza etmekte, 

çocuklara cazip gelecek hemen hiçbir unsur barındırmamaktadır. 

Çok tanınmış ve bilinen bazı okullarda bile kütüphaneler sınıf 

ihtiyacı bahane edilerek zemin katlara indirilmiş, rutubetli 

ortamlarda kitap ve kütüphane boş yere öğrencileri beklemektedir. 

Okullarımızın genelinde görülen mevcut bu ortam kolay kolay 

değiştirilemeyeceğine göre çözüm olarak okul kütüphanelerinde o 

okulun bulunduğu şehir (yerleşme) ile ilgili kaynak kitaplar, varsa 

dergi ve diğer materyaller ayrı raflarda sergilenebilir ve 

öğrencilerin bunlara kolay ulaşımı sağlanabilir. 

Böylece söz konusu “şehrimiz” dersi kapsamında öğrenciler daha 

kolay bir yönlendirme ile bu kaynaklara ulaşabilir ve ders kısmen 

de olsa amacına ulaşabilir. 



Öğretmenler de bu kaynaklardan faydalanarak şayet arazide 

gezi gözlem yapacaklarsa bunlardan onlar da faydalanabilir.

Samsun merkez okullarından iki tanesinde böyle bir girişimde 

bulunulmuştur. 

Okul kütüphanelerinde Samsun konulu ayrı raflar 

oluşturulmuş, bu raflara Samsun’a ait kitaplar yerleştirilerek 

farkındalık yaratılmıştır. 

İlgili ders için kütüphaneye giden bir öğrenci samsun 

kitaplığına doğrudan ulaşabilmekte, yaşadıkları şehirle ilgili 

bilgilere kolayca ulaşabilmektedirler. 

Bu örnek Türkiye’nin bütün şehirlerinde valilikler / 

kaymakamlıklar, belediyeler ve başta okul - aile birlikleri olmak 

üzere sivil toplumun desteği ile yaygınlaştırılabilir.









SAMSUN VE İLÇELERİNİ KONU ALAN KİTAPLAR, ALBÜMLER



BUNLAR YETERLİ MİDİR? ELBETTE HAYIR. 

O HALDE BAŞKA NELER YAPILABİLİR?



BUNLAR YETERLİ 

MİDİR? 

ELBETTE HAYIR. 

O HALDE BAŞKA 

NELER YAPILABİLİR?
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