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(SKIP) has been published special
issue on Turkish librarianship in the
official journal Bulletin SKIP
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ANKOS, IFLA konferansına iki bil
diriyle katılacak / ANKOS is going to
attend IFLA Conference with two
papers
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ANKOSLink 2014 konferansı ger
çekleştirildi
/
Conference
of
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Avrupa Araştırma Kütüphaneleri
Derneği’nden SOMA için mesaj /
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Aydın İl Halk Kütüphanesi müdürü
görevden alındı / The Director of
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Aziz Nesin kitabı öneren öğretmen
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for teachers who suggested Aziz
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Bilgi Dünyası Dergisi’nde yeni dö
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Information World

•

Çek Cumhuriyeti Kütüphaneciler ve
Bilgi Profesyonelleri Derneği (SKIP)
Bülteni Türk kütüphaneciliği özel
sayısı yayımladı/ Association of
Library
and
Information
Professionals of the Czech Republic

♦

Dergimizin editörlerinden ve Hacet
tepe Üniversitesi BBY Bölümü Araş
tırma Görevlisi Zehra Taşkın, İtalya
Sassari’de düzenlenen Nooj Konfe
ransına ortak sunumla katıldı /
Member of Editorial Board of
Turkish Librarianship Journal and
lecturer of Hacettepe University
Department
of
Information
Management Mrs. Zehra Taşkın
attended a joint presentation in Nooj
Conference in Italy

*

Derneğimiz Genel Başkan Yardımcı
sı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
BBY Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Esin Sultan Oğuz Ankara
Sosyal Bilimler Üniversitesi Kütüp
hane ve Dokümantasyon Daire Baş
kanlığına atandı / Vice Chairman of
TLA and Faculty Member of Yıldırım
Beyazıt University Department of
Information Management Ms. Esin
Sultan Oğuz is appointed to Ankara
Social Sciences University Library
and Documentation Section as
Director

•

Halk
Kütüphanelerinde
Kütüphanelerarası Ödünç Verme
Hizmeti / Inter Library Loan service
between Public Libraries

•

Kütüphan-e Türkiye Projesi Tanıtıldı
/ The Project of E-Library Turkey
has been presented
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On yıldır kapalı olan kütüphane tek
rar açıldı-Samsun / Library is opened

again after ten years-Samsun
•

Haber İçerikleri

50. Kütüphane Haftası kutlandı

Soma Şehitleri Adına Kütüphane
Yaptılar / They built a Library for

50-8®^
‘Haya*

martyrs of' SOMA
•

Soma’lı çocuklar için “Karne Hediye
Günü” / "The day of School Report

and Present" for SOMA's Children
•

Sosyal Medya Sansürü Bildirgesi ÜNAK / The Censorship Statement

on Social Media from URLA
(University and Research Librarians
Association)
•

nan

programın

ayrıntılı

bilgisi

http://www.kutuphaneci.org.tr/etkinlik/kutu
phane-haftasi bağlantısında bulunmaktadır.

TKD Şube Genel KuruHarı yapıMı /

General Meetings of TLA Branch
Offices are made
•

50. Kütüphane Haftası “Hayat Boyu Kütüp
haneler” temasıyla 1-5 Nisan 2014 tarihleri
arasında kutlandı. Zengin bir içerikle kutla

Ahmet Gürlek’i kaybettik

Türk Kütüphaneciler Derneği web
sayfası yenilendi / Association of

Turkish Librarians' web page has
been updated
•

Türkiye’de ilk plaj kütüphanesi açıldı-Fethiye / The first Beach Library

in Turkey is opened in Fethiye
•

"Üniversite kütüphanelerini yeniden
düşünmek" Çalıştayı gerçekleştirildi

/ The workshop on "Rethinking
Libraries of Universities" was
executed
İzmir’de
kütüphaneciliğin
gelişmesine
önemli katkı sağlayan, hayatının 50 yılını
kitaplara ve kütüphaneciliğe adayan İzmir
Milli Kütüphane Müdürü duayen meslekta
şımız Ahmet Gürlek, girdiği kalp ameliyatı
nın ardından 68 yaşında vefat etti. Son 10
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yıldır Konak’taki Milli Kütüphane Müdür
lüğü görevini yürüten Sayın Gürlek 17 yıl
önce geçirdiği by-pass operasyonunun ar
dından kalp damarları yeniden tıkanınca bir
kez daha ameliyata alındı ancak ameliyat
sırasında gelişen kanama nedeniyle yaşamını
kaybetti. TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kar
tal, Gürlek’in vefatı nedeniyle başsağlığı
mesajı yayımladı. Mesleki büyüğümüzün
anısı önünde saygıyla eğilir, ailesinin acısını
paylaşırız.

ANKOS İşbirliği Çalışma Grubu:
Ayhan Tuğlu (Fatih Sultan Mehmet Üniver
sitesi), Ertugrul Çimen (Kadir Has Üniversi
tesi), Mehmet Manyas (Arel Üniversitesi),
Sema Çelikbaş (İTÜ), Zeki Çelikbaş (İTÜ).

ANKOSLink 2014 konferansı gerçekleşti
rildi

b

aİ4kQs
2014

I
LİNKİ

ANKOSLink 2014 konferansı 18-20 Nisan
ANKOS, IFLA konferansına iki bildiriyle
katılacak

ANKOS İşbirliği Grubu’nun, IFLA 2014'te
sunulmak üzere hazırladığı “New Module

for Secure Electronic Resource Sharing in
Turkey” bildiri önerisi ’’Document Delivery
and Resource Sharing Section” oturumunda
sunulmak üzere kabul edilmiştir. Daha önce,
“Professional Training Via Interlibrary Staff
Exchange: Case Study From Turkey” başlık
lı bildiri önerisi “LIS Education in

Developing

Countries

Special

2014 tarihlerinde Maritim Kongre Merkezi’nde (Antalya) 500’den fazla katılımcı ile
gerçekleştirildi. Elektronik kaynaklar ala
nında ülkemizin ve bölgemizin en büyük
buluşması olan ANKOSLink’e bu yl
380’den fazla kurum temsilcisi, 130’dan
fazla firma temsilcisi ilgi gösterdi.

Avrupa Araştırma Kütüphaneleri Derneği’nden SOMA için mesaj

B

Interest

Group Theme: “LIS education in developing

countries for strong libraries and strong
societies ” oturumunda sunulmak üzere ka
bul edilmişti.
ANKOS İşbirliği Grubu, 16-22
Ağustos 2014 tarihlerinde Lyon’da (Fransa)
düzenlenecek
IFLA
konferansında
ANKOS’u iki bildiri ile temsil edecektir.

z B
LIBER (Avrupa Araştırma Kütüphaneleri
Derneği) Yönetim Kurulu Soma’da yaşanan

maden felaketi

nedeniyle TKD

Genel

Başkanı’na mesaj göndererek ülkemiz adına
üzüntülerimizi paylaştıklarını ve bu zor
günlerde her türlü olanakları ile birlikte
olacaklarını belirtmişlerdir.
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Aydın İl Halk Kütüphanesi müdürü gö

revden alındı

Aydın İl Halk Kütüphanesinin başarılı mü
dürü Ahmet Kaya, 7 Nisan 2014 tarihinde
görevden alınarak, İl Kültür Müdürlüğü’ne
çekildi. Bu beklenmedik görevden alma so
nucunda yüzlerce kütüphane müdavimi,
Aydın Valisi Erol Ayyıldız’a müdürün kü
tüphanedeki görevine iade edilmesini iste
yen imzalı dilekçe verdiler. Restorasyon
sonucunda son derece çağdaş bir şekilde
yeniden hizmet vermeye başlayan Aydın İl
Halk Kütüphanesinin modernleşmesinde
büyük emeği bulunan Ahmet Kaya, aynı
zamanda dünyaca ünlü Bill Gates Vakfı’nın
milyarlarca Dolar destek sağladığı ve evinde
bilgisayarı-interneti olmayan herkesin bilgi
ye ulaşmasını amaçlayan “Kütüphan-e Tür
kiye Projesi ”ne de emek vermişti.
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Aziz Nesin kitabı öneren öğretmenlere
soruşturma

Dünyaca ünlü çocuk edebiyatçımız Aziz
Nesin’in 47 yıl önce yazdığı Şimdiki Çocuk
lar Harika kitabını öğrencilerine tavsiye
eden İstanbul Bahçelievler Kumport Ortaokulu’nda 13 Türkçe öğretmeni hakkında
soruşturma başlatıldı. Küfürlü ve Türk aile
yapısına uygun olmayan içerik gerekçesiyle
başlatılan soruşturmaya Okulun 5. ve 6. sınıf
öğrencilerinin Türkçe öğretmenleri tarafın
dan hazırlanan 2013-2014 eğitim öğretim
yılında öğrencilerine kitap tavsiye listesi
konu oldu. Listede, Aziz Nesin’in “Salt ço
cuklar için değil, ana babalarla öğretmenler
için de yazdım” dediği, tanıtımında ise “Bu
roman, çocukların büyüklerine karşı hakla
rını ve kendilerini savunmalarıdır. Bu ro
man, çocuk eğitiminde gerekli sanılan, gü
nümüzde geçerli birtakım değer yargılarının
yanlışlığını anlatıyor” ifadelerinin yer aldı
ğı, iki öğrenci arasında eğitim öğretim ya
şamına ilişkin mektupları içeren 1967 tarihli,
bugüne kadar yüz binlerce baskısı yapılan
“Şimdiki Çocuklar Harika” adlı kitabının
yer alması nedeniyle öğretmenler soruşturmalık oldu.
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Bilgi Dünyası dergisinde yeni dönem

ğin tarihi; mevzuat; derleme; kütüphanele
rimiz; Türk Kütüphaneciler Derneği ve diğer
mesleki STK’lar; mesleki yayınlarımız;
ülkemizde okuma kültürü; yayıncılık; kü
tüphanecilik eğitimi gibi konularda bilgi
paylaşılmıştır. Bültenin ilgili sayısına şu

Kütüphanecilik ve bilgibilim alanında 2000
yılından bu yana yayın hayatında bulunan
Bilgi Dünyası dergisinin 2014 yılından itiba
ren sadece elektronik formatta yayımlanaca
ğı açıklanmıştır. Değerli paydaşlarımıza
yeni yayın döneminde başarılar dileriz.

adresten
(http://www.skipcr.cz/dokumenty/zc_13_m .
pdf/at_download/file) erişebilirsiniz.

Çek Cumhuriyeti Kütüphaneciler ve Bilgi
Profesyonelleri Derneği (SKIP) Bülteni
Türk kütüphaneciliği özel sayısı yayımla
dı

düzenlenen Nooj Konferansına ortak su
numla katıldı

Türk Kütüphaneciler Derneği’nin ülkemiz
kütüphaneciliğini uluslararası platformlara
taşıma gayreti artarak devam etmektedir. Bu
kapsamda Çek Cumhuriyeti Kütüphaneciler
ve Bilgi Profesyonelleri Derneği (SKIP),
Türk Kütüphaneciler Derneği’nin katkılarıy
la Bulletin SKIP adlı resmi bültenlerinde
ülkemiz kütüphaneciliğine ilişkin özel sayı
yayımlamıştır.
TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kar
tal’ın mesajı ile başlayan özel sayı içeriğin
de; Türkiye hakkında genel bilgiler, Osman
lı’dan günümüze Türkiye’de kütüphanecili

Dergimizin editörlerinden ve Hacettepe
Üniversitesi BBY Bölümü Araştırma Gö
revlisi Zehra Taşkın, İtalya Sassari’de

Dergimizin editörlerinden ve Hacettepe
Üniversitesi BBY Bölümü Araştırma Görev
lisi Zehra Taşkın, 3-5 Haziran 2014 tarihleri
arasında İtalya Sassari Üniversitesinde
düzenlenen Nooj
Konferansına,
aynı
Bölümden Doç. Dr. Umut Al ile birlikte
hazırladıkları "Designing an Affiliation Ex

tractor for Turkish Universities through Fi
nite State Graphs" başlıklı sunum ile katılım
sağladılar, meslektaşlarımızı kutlar, başarılı
çalışmalarının devamını dileriz.
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Derneğimiz Genel Başkan Yardımcısı ve
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi BBY Bölü
mü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esin

Sultan Oğuz Ankara Sosyal Bilimler

Halk

Kütüphaneleri

Yönetmeliğinin
23.maddesinde belirtilen hususlar çerçeve
sinde kütüphanelerarası ödünç verme hizme
ti ilk kez Çorum ve Giresun İl Halk Kütüp
haneleri arasında gerçekleştirildi.

Kütüphan-e Türkiye Projesi Tanıtıldı

Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantas
yon Daire Başkanlığına atandı

Derneğimiz Genel Başkan Yardımcısı ve
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi BBY Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esin Sultan
Oğuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baş
kanlığına atandı. Sayın Oğuz’u kutlar, yeni
görevinde başarılar dileriz.

Halk Kütüphanelerinde Kütüphaneler
arası Ödünç Verme Hizmeti

25.04.2014

Çuıuııı İl Halk Kütüphanesi Müdüılügü'lıc
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S a« Arüar (40425)" adh tahı mde edKonız Kfrap, şubem? Hatan p;şa
Kı'hîplıaııesme ahür. Kiitiipıhanetar arası ödünç verme hususunda
göstermiş olduğunu? hMsesiyeıton dolayı teşekkür ederiz
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Gaesun h HüTk

Kütüphanesi Müdürü

Toplumun dezavantajlı bireylerine, halk
kütüphaneleri vasıtasıyla ücretsiz internet
hizmeti sunarak toplumdaki “sayısal bölünme”yi azaltmayı hedefleyen “Kütüphan-e
Türkiye Projesi” nin ulusal tanıtım töreni 4
Nisan 2014 tarihinde Müh Kütüphane’de
gerçekleştirildi. T.C. Cumhurbaşkaıhğinın
himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlü
ğü ile Hacettepe Üniversitesi Teknokent
Teknoloji Transfer Merkezinin işbirliğinde
yürütülen; Bill ve Melinda Gates Vakfı’nca
desteklenen Kütüphan-e Türkiye Projesi,
toplumun dezavantajlı (yaşlı, sakat, işsiz,
düşük gelirli ve yetersiz eğitimli) bireyleri
ne, halk kütüphaneleri vasıtasıyla ücretsiz
internet hizmeti sunarak toplumdaki “sayısal
bölünme” yi azaltmayı hedeflemektedir.
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On yıldır kapalı olan kütüphane tekrar
açıldı-Samsun

bahçesine fidan dikti. Yine iki okul öğrenci
lerinin oluşturduğu kütüphaneye ‘Gündoğdu
Soma İşçileri Kütüphanesi ismi verildi.
Gündoğdu Koleji, işçilerin ailelerine
gönderilmek üzere yardım kampanyası baş
latmıştı. Öğrenciler, kardeş okul öğrencileri
ni sık sık ziyaret ederek aralarındaki kardeş
lik bağlarını güçlendireceklerini ve sosyal
projeler için fikir alış-verişinde bulunacakla
rını söylediler.

Halk kütüphanesi olarak da bilinen 100. Yıl
kütüphanesi 10 yıl aradan sonra tekrar hiz
met vermeye başladı. Kaymakamlık imkân
larıyla tadilat geçiren kütüphane; bilgisayar
ve teknoloji sınıfları da eklenerek vatandaşın

hizmetine sunuldu.

Soma’lı çocuklar için “Karne Hediye Gü
nü”

KARNE
HEDİYE GÜNÜ
11 Haziran Çarşamba

Soma Şehitleri Adına Kütüphane Yaptı

lar

OOCtlA

Yayın sektörü emekçileri; yayıncı, yazar,

Adana Gündoğdu Koleji (AGK) öğrencileri
kardeş okul öğrencileri ile birlikte Soma
şehitlerini kütüphanede yaşatacaklar. Kole
jin 5. sınıf öğrencileri kardeş okulları Yüreğir’deki Prof. Dr. Salih Öven Çolakoğlu
İlköğretim okulunun öğrencilerini ziyaret
etti. Gündoğdu’lu öğrenciler kardeş okul
öğrencileri arkadaşları ile birlikte okulun

çizer, kitapçı, dağıtımcı, kitabevi çalışanları
ve kitapları toplum hizmetine sunan kütüp
haneciler çalışma alanımıza uygun olarak
Soma’da yaşanan süreçte acılara ortak ol
mak için harekete geçtiler. Somalı çocukları
mutlu etmek, yaşanan acılı süreci bir an ol
sun çocuklara unutturmak için 11 Haziran
Çarşamba günü Soma’da yaşayan ilköğretim
öğrencilerine karne hediyesi olarak 15.000
yeni bağış kitap, karne günü için bastırılan 6
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bin çanta içerisinde harmanlanarak çocukla
ra armağan edildi. Dernek Genel Merkezi
miz tarafından da desteklenen etkinlik nede
niyle Somalı çocuklarımıza çocuk oldukları
nı bir nebze de olsa hatırlatmaktan dolayı

Türk Kütüphaneciler Derneği web sayfası

yenilendi

buruk bir mutluluk duyuyoruz.
Sosyal Medya Sansürü Bildirgesi - ÜNAK

Türk Kütüphaneciler Derneği’nin yenilenen
web sayfası http://www.kutuphaneci.org.tr
50.Kütüphane Haftası’ndan itibaren yayın
hayatına başladı. Dernek sitemizin yenilenen
halini değerli meslektaşlarımızın ilgisine

sunuyoruz.
Türkiye’de ilk plaj kütüphanesi açıldı Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri
Derneği (ÜNAK) ülkemizde son zamanlarda
yaşanan sosyal medya sansürüne yönelik bir
mesaj yayınladı ve sansüre bağlı oluşabile
cek sonuçlardan kaygı duyduklarını belirtti.

Fethiye

TKD Şube Genel Kurulları yapıldı

TÜRK
KÜTÜPHANECİLER
DERNEĞİ
1949
TKD Şube Genel Kurulları Mayıs ayı içinde
yapıldı. Yenilenen şube genel kurullarında
görev alan meslektaşlarımıza başarılar dile
riz.
Ayrıntılar
için

http://www.kutuphaneci.org.tr/Zsubekurul
bağlantısına bakınız.

Türkiye’de ilk olduğu öğrenilen ‘plaj kütüp
hanesi’, Muğla’nın Fethiye ilçesindeki
Kumburnu Tabiat Parkı’nda açıldı. Kütüp
hanenin açılışını, Muğla Valisi Mustafa Ha
kan Güvençer, Fethiye Kaymakamı Ekrem

Haberler / News

Çalık, Belediye Başkanı Behçet Saatcı ve
Muğla El Sanatları İşletmesi (MELSA) Fet
hiye Şubeler Koordinatörü Muhammet
Serttaş yaptı.

Kütüphanedeki kitaplardan plajdaki
yerli ve yabancı turistlerin ücretsiz faydala
nacağını ifade eden Güvençer, “Bugüne ka
dar birçok açılışa katıldım ama ilk kez bir
plaj kütüphanesi açtım. Uygulamayı hayata
geçirenlere teşekkür ediyorum” dedi.
"Üniversite kütüphanelerini yeniden dü
şünmek" Çalıştayı gerçekleştirildi

Yükseköğretim
Kurulunda
(YÖK)
düzenlenen çalıştay kapsamında oluşturulan
Çalışma Grubu tarafından hazırlanan
“2023'e Doğru Türkiye’de Üniversite Kü
tüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Stan
dartlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı Taslak
Raporda, yükseköğretim kurumlarının görüş
ve öneriler doğrultusunda mükemmel hale
getirilerek üniversite kütüphaneleri için bir
standart geliştirmeyi amaçladıklarını kayde
den YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan
Çetinsaya, “Üniversite yöneticilerimizden bu
standartlar doğrultusunda kütüphanelerini
geliştirmelerini bekliyoruz. Bizler de mali ve
mevzuat boyutlarında üzerimize düşeni ya
pacağız” dedi. Denetleme Kurulu üyelerin
den de yıllık rutin denetimlerde üniversite
kütüphanelerinin bu standartlara uygun olup
olmadığını denetlemelerini ve raporlamala
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rını istediklerini dile getiren Çetinsaya, ça
lışmaları yıllık raporlar halinde kamuoyuyla
paylaşmayı
hedeflediklerini
söyledi.
Çetinsaya, “Yıllık raporlamalar ve sıralama
ların, üniversite kütüphaneleri için teşvik
edici olacağını ve üniversiteleri tatlı bir re
kabete sokacağını düşünüyoruz” dedi.

Haberler, Kütüphane Haber Portalı’ndan
(http://www.bbyhaber.com/) derlenmiştir.

