HAZİRAN 2003
TÜRK KÜTÜPHANECİLER
DERNEĞİ

İSTANBUL ŞUBESİ’NDEN HABERLER

MERHABA,

Yeni bir sayıyı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Geçen üç ay mesleğimiz ve

meslektaşlarımız açısından oldukça hareketli geçti. Bu etkinliklerin en önemlisi 39. Kütüphane Haftası
kutlamalarıydı.
Bültenimizin bu sayısında; TKD İstanbul Şubesi’nin desteklediği PULMAN Projesi’ne ait OERIAS
Manifestosu’nu okuyacaksınız. Bütün halk kütüphanelerine dağıtılması gereken bu çok önemli dokümanın
ilginizi çekeceğini umuyoruz.. Ayrıca Mayıs ayında LIDA 2003’ e katılan Derya Soğuksu ve Haziran
ayında 24. IATUL Yıllık Konferansı’na katılan Tuba Akbaytürk bizimle

konferans izlenimlerini

paylaşıyorlar.
Bu sayımızdan itibaren sizlere yararlı olacağına inandığımız “İstanbul Kütüphaneleri ve Bilgi-Belge
Merkezleri Rehberi” yazı dizisine başlıyoruz. Nisan 2003’te Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık
tarafından çıkarılan bu rehber, Kasım Çelik ve Naciye Demir tarafından hazırlanmıştır. Mesleğimize ve biz
İstanbul kütüphanecilerine önemli bir kaynak olacak bu yayının bültende yer almasına izin veren Sayın
Kasım Çelik’e buradan ayrıca teşekkür etmek istiyoruz.

Sizlere daha iyi bir bülten sunabilmek istediğinde olan bizleri destekleyeceğinizi ümit ediyor ve
yazılarınızı, haberlerinizi bekliyoruz. Güzel bir yaz dileğiyle mutlu kalın diyoruz….
Güssün Güneş

DUYURULAR

•

Şubemizin Goethe Enstitüsü’yle işbirliği sonucu, Sayın Selma Aslan İstanbul Goethe Enstitüsü’nde
Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı hakkında 28 Nisan 2003 tarihinde Türkçe ve İngilizce seminer
vermiştir. Katkılarından dolayı Sayın Selma Aslan’a ve Goethe Enstitüsü Kütüphanesi Müdürü
Sayın Ursula Wester’e bir kez daha teşekkür ederiz.

•

7-8 Nisan tarihlerinde İstanbul’daki profesyonel halk kütüphanecilerimizin bilgi ve görgülerini
arttırmaları amacıyla yabancı kültür merkezleri kütüphanelerine mesleki geziler düzenlenmiştir.
“Open Days at Cultural Institutions” başlığı altında organize edilen bu programa katılan Goethe
Enstitüsü, British Council, Cervantes Enstitüsü ve Fransız Kültür Merkezi Kütüphane Müdürlerine
ve kütüphanecilerimize Şubemiz adına teşekkür ederiz.

•

Fransız Kültür Merkezi Kütüphanesi Müdürü Sayın Nikoleta Bouilloux-Lafont 20 Haziran 2003
tarihinde görevinden ayrılmaktadır. Özellikle PULMAN-XT Projesi öncesi ve sonrası katkılarından
ve bizlerle birlikte mesleğimiz adına yürüttüğü çalışmalardan dolayı kendisine Şubemiz adına bir
plaket sunulmuştur. Kendisine bundan sonraki yaşamında mutluluklar ve başarılar diliyoruz.

•

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi’nin her yıl düzenlediği “Geleneksel Boğaz Gezisi” 20
Haziran 2003 günü saat 20.00’de

Beşiktaş İskelesi’nden kalkan Ahmet Şişman isimli teknede

gerçekleşecektir.
•

“I. Ulusal Okul Kütüphaneciliği Konferansı” 5 Temmuz 2003’te İstanbul Özel Amerikan
Robert Lisesi’nde gerçekleşecektir. Konferansla ilgili ayrıntılı bilgiye
http://istanbul.kutuphaneci.org.tr/deneme/004/duyurular.html’den

ve katılım formuna

ulaşılabilir.

Ayrıca

Ayşe

Yüksel (Tel : 0212- 359 24 43 Fax : 0212- 257 21 46 e-mail: ayuksel@robcol.k12.tr)’den de bilgi
alınabilir. Konferansın gerçekleşeceği adres : Kuruçeşme Cad. No: 87

34345 Arnavutköy -

İstanbul
•

69. IFLA Konferansı, 1-9 Ağustos tarihlerinde Almanya’nın Berlin şehrinde yapılacaktır. Toplantı
ile ilgili ayrıntılı bilgilere http://www.ifla.org/IV/ifla69/index.htm’den ulaşılabilir.
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•

ÜNAK’03 “Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II: Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri
Sempozyumu” 25-27 Eylül tarihlerinde Ankara’da Başkent Üniversitesi’nde yapılacaktır. Ayrıntılı
bilgiye http://www.unak.org.tr/unak03/index.html ‘den ulaşılabilir.

•

2003 yılı üyelik aidatlarımız 15,000,000 TL olarak belirlenmiştir. Üyelerimizin aidatlarını Koçbank
Koç Üniversitesi Şubesi 26471493 TRL hesabına yatırmaları önemle rica olunur.

***********************************************************************************
Bültende yayınlanması istenilen yazılar editör adına ggunes@ku.edu.tr

adresine gönderilmelidir.

Yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Yazılar Bülten’in ve yazarlarının ismi belirtilerek kullanılabilir.
İletişim Adreslerimiz:
Web: http://www.istanbul.kutuphaneci.org.tr/
E-posta: nelbirlik@ku.edu.tr
Posta: Didar Bayır –Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi
Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer/ İstanbul
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OERIAS MANİFESTOSU
e-Avrupa için PULMAN Gündemi

Portekiz’in Oeiras kentinde 13-14 Mart 2003 tarihleri arasında yapılan PULMAN politika
konferansında 36 Avrupa ülkesinden1 gelen bakanlar, yüksek düzeyli politika belirleyiciler ve
uygulayıcılar aşağıdaki öncelikler konusunda mutabık kalmışlardır.
Aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi için ulusal ve yerel düzeyde yeterli fon ve desteğe gerek vardır:

•

Arşivler ve müzelerle birlikte çalışan halk kütüphanelerinin e-Avrupa eylem planının2
hedeflerinin gerçekleştirilmesindeki rolünü, halk kütüphanelerinin sayısal kaynaklara erişim
merkezleri olarak geliştirilmesini hızlandırmak suretiyle takviye etmek.

•

PULMAN ağı 3 tarafından destekleyen politika ve uygulamaların benimsenmesini teşvik ederek
bilgi toplumundaki tüm yurttaşların ihtiyaçlarını karşılamak.

1

PULMAN ağı, AB üye devletlerini, aday ülkelerini ve komşu ülkeleri içermektedir: Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Beyaz Rusya, Belçika, Bosna

Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya,
Lituanya, Lüksembourg, Macaristan, Makedonya, Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan-Karadağ, Slovak Cumhuriyeti,
Slovenya, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan.
2

3

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/index_en.htm
http://www.pulmanweb.org/DGMs/DGMs.htm
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Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için kütüphaneler:
•

yurttaşların değişen bir dünyada kişisel hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlayan ve Avrupa’da
bağdaşık bir topluma ve başarılı bir bilgi temelli ekonomiye katkıda bulunan, sayısal
teknolojileri kullanan yenilikçi ve kaliteli hizmetler sunmalıdır.

•

PULMAN ağının 36 ülkedeki halk kütüphanelerinin 150 milyondan fazla4 kayıtlı üyesini
içeren mevcut kullanıcı tabanından yararlanarak, toplumsal ya da sayısal dışlanma riskiyle yüz
yüze olanlar başta olmak üzere, yurttaşların halk kütüphanesi hizmetlerini kullanılması
konusunda ölçülebilir bir iyileştirmeyi amaçlamalıdır.

PULMAN konferansı, yerel düzeyde, ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde halk kütüphanesi, arşiv ve
müze hizmetleri için tutarlı bir destek sağlanması yoluyla yurttaşların dört özel alanda büyük ölçüde
faydalanacakları konusunda mutabık kalmıştır.

Arşivler ve müzelerle birlikte çalışan halk kütüphanelerinin aşağıdaki hususları yerine getirmesi
gereklidir:
Demokrasi ve Yurttaşlık

•

Tüm topluluğun ihtiyaçlarına hizmet vererek sivil ve demokratik bir toplumu desteklemek,
insanlara çekici ve rahat mekanlar sunarak tüm kültürlere ve bilgiye açık erişim sağlamak ve
dışlamayla mücadele etmek. Engelliler, gençler, yaşlılar, işsizler ve kırsal kesimlerde
yaşayanlar gibi özel grupların ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.

•

Pürüzsüz, nesnel ve kullanıcı dostu erişimi ve elektronik kaynakların kullanımında eğitim
sağlayarak e-devlet, e-sağlık, e-ticaret ve e-eğitim için takip hizmetlerini desteklemek.

4

http://www.libecon.org
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Yaşam Boyu Öğrenme

•

Okul ödevleri ve boş zaman için eğlenceli, güvenli ve uyarıcı bir ortam, yardımcı oyunlar ve
yeni teknolojiler sağlayarak ve okul ve diğer eğitim kurumları ile işbirliği yaparak çocukların ve
onlarla ilgilenenlerin ihtiyaçları üzerine odaklanmak.

•

E-eğitimin potansiyelinden tam olarak yararlanarak, yurttaşlara yaşamlarının tüm aşamalarında
içerik, eğitim ve destek sunmak ve kurumsallaşmadan arındırılmış ve resmi olmayan öğrenim
merkezleri olarak rollerini geliştirmek.

•

İnternet de dahil olmak üzere her türlü aracı kullanmak suretiyle okumayı teşvik ederek işlevsel
olarak okur yazar bir bilgi toplumunun gelişimine katkıda bulunmak.

Ekonomik ve Toplumsal Gelişme

•

Avrupa’nın en çok kullanılan Kamu İnternet Erişim Noktası (KİEN) olarak sergilemiş oldukları
başarılarından yararlanarak, e-dışlanma riskiyle yüz yüze olan insanlara erişim ve eğitim
sağlayarak ve yerel olarak sağlanabilen sayısal TV gibi yeni kanallar yoluyla hizmetler temin
ederek sayısal okuyamama ve sayısal bölünmeyle mücadeleye yardımcı olmak.

•

Katma değerli bilgi hizmetleri sunarak Avrupa bilgi ekonomisinin büyümesini desteklemek
üzere yerel iş topluluğu ve diğer hizmet sağlayıcılarıyla birlikte çalışmak.

Kültürel Çeşitlilik
•

Yerel halk kütüphaneleri, müzeler ve arşivlerde yer alanlar gibi sayısal ve analog
içeriklerin oluşturulması, erişilir kılınması ve gelecek kuşaklar için korunmasına yardımcı
olarak, giderek artan biçimde küreselleşen bir dünyada yerel topluluk, aile tarihi ve yeri
duygusunu teşvik etmek.
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•

Özellikle herkesin erişebildiği bir ‘Topluluk Hafızasının’ yaratılmasına yerel yurttaşlar ve
topluluk gruplarının dahil edilmesi yoluyla etnik, kültürel, dilsel ve dinsel çeşitlilik,
kültürel kimlikler ve toplumsal bütünleşmeyi desteklemek.

Referanslar:
•

MUSEUMS, INTANGIBLE HERITAGE AND GLOBALISATION. SHANGHAI
CHARTER, ICOM (2002)

•

IFLA GLASGOW DECLARATION ON LIBRARIES, INFORMATION SERVICES AND
INTELLECTUAL FREEDOM (2002)

•

IFLA INTERNET MANIFESTO (2002)

•

NAPLE STATEMENT ON EUROPEAN PUBLIC LIBRARIES IN DEVELOPMENT
(2002)

•

EBLIDA STATEMENT ON THE ROLE OF LIBRARIES IN LIFELONG LEARNING
(2001)

•

LUND PRINCIPLES: E-EUROPE, CREATING COOPERATION FOR DIGITISATION,
DG INFORMATION SOCIETY (2001)

•

COUNCIL OF EUROPE/EBLIDA GUIDELINES ON LIBRARY LEGISLATION AND
POLICY IN EUROPE (2000)

•

COUNCIL OF EUROPE RECOMMENDATION ON A EUROPEAN POLICY ON
ACCESS TO ARCHIVES (2000)

•

COPENHAGEN DECLARATION (1999)

•

LEUVEN COMMUNIQUE (1998)

•

REPORT ON THE ROLE OF LIBRARIES IN THE MODERN WORLD OF THE
COMMITTEE ON CULTURE, YOUTH, EDUCATION AND THE MEDIA OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT (1998)
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•

MUSEUMS AND CULTURAL DIVERSITY: POLICY STATEMENT, ICOM (1997)

•

IFLA/UNESCO PUBLIC LIBRARY MANIFESTO (1994)

PULMAN konferansı ulusal ve yerel düzeydeki bakanlar, politika belirleyiciler ve uygulayıcıları belirli
bir zaman çerçevesi dahilinde aşağıdaki hususları yerine getirmeye çağırır:

1. Toplumsal, kültürel ve ekonomik potansiyellerini geliştirmek üzere, Avrupa’nın halk kütüphaneleri,
arşivler ve müzelerden oluşan kapsamlı fiziksel ağının alt yapısını geliştirerek kullanacak stratejileri
saptamak.
2. Elektronik kaynaklara ve İnternet’e erişim sağlama, sayısallaştırma, yeni hizmetlerin pilot
uygulamalarının yapılması, mümkün olan yerlerde geniş bantlı bağlantı gibi yeterli teknik alt yapının
temini ve ortak standartların benimsenmesi gibi önemli faaliyetleri destekleyecek şekilde ulusal ve
yerel fon önceliklerini belirlemek.
3. Kültürel miras sektörü (halk kütüphaneleri, arşivler ve müzeler) dahilinde koordinasyonlu politika
oluşturma için alan-aşırı kuruluşlar ve bakanlıklararası işbirliğinin kurulmasını dikkate almak.
4. Daha iyi ekonomik koşullar ve yönetim sunmanın yanı sıra, yerel hizmetlerin yeniden
düzenlenmesinin kolaylaştırılması için yerel kültürel miras sektörü ile diğer önemli ekonomik ve
toplumsal sektörler (eğitim, istihdam, turizm, topluluk örgütleri, vb.) arasında etkin işbirliği
geliştirmek.
5. Mümkün olan durumlarda öğrenme kaynakları olarak paketlenen, yerel tarih, edebiyat, sanat, müzik
ve toplumun ilgi alanlarını belgeleyen en son teknoloji ürünü çoklu ortam sayısal kaynaklar yoluyla
içeriğe etkileşimli erişim temin etmek.
6. Gerekli olduğu durumlarda yaratıcı hizmetlerin daha geniş uygulanması için bir başlangıç noktası
olarak iyi uygulamaların benimsenmesini teşvik etmek amacıyla mükemmeliyet merkezlerinin
geliştirilmesini desteklemek.
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7. Öğrenim desteği ve Bilgi Toplumu Teknolojilerinin kullanımı gibi kullanıcı ihtiyaçlarıyla etkin
biçimde ilgilenecek düzeyde kapasite ve beceriye sahip ve yeterli maaş ve koşulların sağlandığı
personel işe alma ve eğitme politikaları uygulamak.
8. Kanıt temelli politika geliştirme ve yatırım planlamasının bir parçası olarak değişen kullanıcı
ihtiyaçlarını izlemek.
9. Başta yeni teknolojiler içerenler olmak üzere, hizmetleri düzenli aralıklarla ölçmek ve
değerlendirmek ve yapılan yatırımın etki ve sonucunu karşılaştırmak üzere ölçütler belirlemek.
10. Mümkün olduğu durumlarda bilgi erişimi, içerik oluşturma ve sayısallaştırma konusunda uzman
olanlar da dahil olmak üzere destek örgütleri ve özel sektör şirketleriyle işbirliğine dayalı, ulusal
düzeyde ya da Avrupa düzeyinde araştırma ve izleme faaliyetleri önermek.

Oeiras, Mart 2003

24. IATUL YILLIK KONFERANSINDAN İZLENİMLER
Tuba Akbaytürk∗

IATUL (International Association of Technological University Libraries) 24. Yıllık Konferansı 2-5
Haziran 2003 tarihleri arasında Ankara’da, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nin
evsahipliğinde başarılı bir organizasyonla gerçekleştirildi.
34 ülkeden 130’un üzerinde katılımcının biraraya geldiği toplantının ana teması “Ağlı Bilgi
Ortamında Kütüphaneler ve Eğitim” idi (Libraries and Education in the Networked Information
Environment). Dört gün boyunca gerek oturumlarda, gerekse oturum harici zamanlarda katılımcılar bu
ana tema etrafında konuşabilme ve yoğun fikir alışverişi imkanını buldular.

∗

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi
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Alanlarında tanınmış birbirinden seçkin 16 davetli konuşmacının

sunumlarında sayısal

kütüphanelerden e-eğitime, sayısal referans hizmetlerinden kütüphane performans ölçümlerine kadar
pek çok konu ele alındı.
Bu konuşmalar dışında “Kütüphaneler ve Eğitim”, “Sayısal Kütüphaneler”, “Kütüphanecilerin
Eğitimi” ve “Kütüphane ve Konsorsiyum Yönetimi” olmak üzere dört ayrı kategoride aralarında
Türkiye’den de sekiz konuşmanın yer aldığı 30’un üzerinde sunum gerçekleştirildi. Bu sunumlar eski
yıllara

ait

sunumlarla

beraber

IATUL’un

web

sitesinde

(http://www.iatul.org/conference/proceedings.html) kısa süre içinde yayınlanacaktır. Ayrıca ODTÜ
Kütüphanesi’nden Şemsa Olsen Güzeldere’nin posteri de en iyi poster seçildi.
Konferansın bir diğer çarpıcı gündem maddesi ise “Anadoludaki Eski Kütüphaneler (Ancient
Libraries in Anatolia)” konulu sergi ve birbirinden değerli üç arkeoloğun Hattuşaş, Bergama, Efes, ve
Nysa (Sultanhisar) antik şehirlerindeki kütüphaneleri anlatan sunumları oldu.
Konferans programı kapsamında Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi de ziyaret edildi.
Konferans katılımcılarının beraber yedikleri akşam yemekleri renkli görüntülere sahne olurken, Türk
müziği ve Türk yemekleri eşliğinde sağlam dostluklar kuruldu. Ankara ve çevresindeki tarihi yerler
gezildi.
Türk üniversite kütüphaneciliğinin dünyaya tanıtımı anlamında büyük önem taşıyan bu
organizasyona emeği geçen herkese, başta Prof. Bülent Karasözen’e ve ODTÜ kütüphane çalışanlarına
gösterdikleri misafirseverlik için tüm katılımcılar adına teşekkür ederim.
IATUL
IATUL 1955 yılında Almanya’da teknoloji ağırlıklı eğitim veren üniversitelerde görevli
kütüphanecilerin ihtiyaçlarına yönelik fikir alış-verişine zemin hazırlayan bir forum olarak
kurulmuştur. Ayrıca IATUL kütüphane yöneticilerine ortak sorunların çözümü için işbirliğinde
bulunmaları olanağını sağlamaktadır.
45 ülkeden üyeye sahip IATUL bünyesinde Türkiye’den de yedi üniversite kütüphanesi yer
almaktadır. Bu kütüphaneler Bilkent, Boğaziçi, İstanbul Teknik, Koç, Ortadoğu Teknik, Sabancı ve
Gaziantep üniversite kütüphaneleridir.
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25. IATUL Yıllık Konferansı Haziran 2004’de Polonya’nın Krakow şehrinde Politechnika
Krakowska’nın evsahipliğinde gerçekleşecektir. Bu konferansla ilgili detaylı bilgilere kısa bir süre
sonra http://www.iatul.org/conference/index.html adresinden erişim sağlanacaktır.

LIDA 2003
“Sayısal Çağda Kütüphaneler”
Derya Soğuksu∗

ASIST ’in (American Society for Information Science and Technology) Avrupa Bölümü
(European Chapter) tarafından düzenlenen Sayısal Çağda Kütüphaneler (Libraries in the Digital Age)
isimli eğitim programı ve konferansı 25-30 Mayıs 2003 tarihleri arasında Hırvatistan’da Dubrovnik
şehri ve Mljet Adası’nda yapıldı.
Bu eğitim ve konferansın amacı; gelişen ve değişen sayısal ortamda, problemlerin belirlenmesi
ve bunlara çözüm önerilerinin getirilmesi,

kütüphaneler, bilgi sistemleri ve hizmetleri için

tanımlanmasıdır. Konferans ve eğitim programı iki ana bölümden oluşmaktadır:
1. WWW ve Bilginin Erişimi (World Wide Web and Information Retrieval)
2. WWW ve Kütüphaneler ( World Wide Web and Libraries)

Birinci bölümde aşağıdaki konular ele alınmıştır:
- Metin, resim görsel-işitsel bilgi kaynakları için bilginin düzenlenme teknikleri,
- İnternette bulunan bilgi kaynaklarının düzenlenmesi ve sunulması,
- Arama motorlarının çalışması,
- Araştırma yöntemleri ve modelleri,
- Bilgi arama ve web.
İkinci bölümde ise;
- Sayısal kütüphane dermeleri, yönetimi, sayısallaştırma, telif hakları,
∗

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi
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- Kütüphaneci ve kullanıcı eğitimleri,
- Kütüphanelerin web arayüzü, ilkeleri,
- Sayısal kütüphane hizmetleri- erişim, danışma, konu rehberleri vb…,
- Performans ölçümleri gibi konular üzerinde durulmuştur.
Ayrıca hafta boyunca 3 eğitim programı düzenlenmiştir:
1- Web için arayüz tasarımı ve bilginin düzenlenmesi, Nicholas J. Belkin, Rutgers Üniversitesi
2- Uzun belgelerde bilginin bulunmasındaki değişim, David J. Harper, The Robert Gordon
Üniversitesi
3- Sanal ortamın yeniden yapılandırılması, Tefko Saracevic, Rutgers Üniversitesi
Konferans ve eğitim programlarına katılan 18 ülke’den 150 kişi ile hafta boyunca mesleki bilgi
alış-verişi yapılmıştır. Organizasyon yöneticilerinden Profesör Tefko Saracevic ile yapılan
görüşmede önümüzdeki sene “Türkiye’nin Sayısal Kütüphane Sistemleri” ile ilgili bir tanıtımın
ya da sunumunun yapılmasının ilgi çekici olacağı konuşulmuştur.

İSTANBUL KÜTÜPHANELERİ VE BİLGİ-BELGE MERKEZLERİ
Kasım Çelik ve Naciye Demir∗
İstanbul Kütüphaneleri ve Bilgi Belge Merkezleri Rehberi, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık
tarafından Nisan 2003 ‘te çıkarılan ve Kasım Çelik ve Naciye Demir tarafından hazırlanan bu kaynak
kütüphanecilerin ve araştırıcıların sürekli başvuracağı önemli güncel bir kaynaktır. Bu yazı dizisinde
İstanbul’da bulunan kütüphaneler ve bilgi-belge merkezleri tanıtılacak, adres bilgileri ve koleksiyon
özellikleri de verilecektir. Bu sayıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Eserleri Kütüphanesi ve
Milli Saraylar Hazine-i Hassa Arşivi tarihçesi ve koleksiyon özelliğiyle tanıtılacaktır.

İBB KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ
Tarihçe: Bu kütüphane Fener’de Haliç kıyısında bulunmaktadır. İBB’ye ait olan bir binada, 1990
yılında özel bir kadın vakfı tarafından kadınların geçmişini iyi tanımak, bu bilgileri araştırmacılara

∗

Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi
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sunmak ve bugünün belgelerini de gelecek nesillere sunmak amacıyla kurulmuştur. Kadın arşivi
oluşturularak, aynı konuda çeşitli kültürel etkinlikler de yapılmaktadır. İBB ile yapılan bir protokol ile
idaresi

ve işletmesi vakıf ve İBB’nin işbirliğiyle yürütülmektedir. Dünyadaki kadın konulu üç

kütüphaneden birisidir.
Kütüphane hizmete açıldığında raflarında 100 kadar kitap var iken, bugün kadınlar tarafından yazılan
ya da kadın konulu 9000’I aşkın kitap, 222’yi aşkın süreli yayın ve on binlerce kupür, makale ve
belgeden oluşan koleksiyonları okura sunabilir hale gelmiştir.
Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma: 10:00-18:00
Adresi: Fener Mah. Fener Vapur İskelesi Karşısı Fener-Haliç, Tel:0212 –534 95 50
Web: www.ibb-kutuphane.gov.tr
MİLLİ SARAYLAR HAZİNE-İ HASSA ARŞİVİ
Tarihçe: Milli Saraylar Hazine-i Hassa Arşivi’nde Sultan Abdülhamit Dönemine ait evrak ve
defterler bulunmaktadır. Bu arşivde son dönem Osmanlı saray, köşk ve kasırlarının inşaat, bakım ve
onarımlarıyla ilgili dokümanlar bulunmaktadır.

Milli Saraylar Hazine-i Hassa Arşivi’nde toplam

10.000’in üzerinde evrak ve defter bulunmaktadır.
Yararlanma Koşulları: Milli Saraylar Hazine-i Hassa Arşivi’nden üniversite öğrencileri, lisans ve
lisanüstü seviyede akademik akriyer yapan araştırmacılar; Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na resmi
başvuruda bulunarak faydalanabilmektedir. Arşiv komisyonu bu başvuruları değerlendirmekte, uygun
görülenlerin faydalanmasına izin verilmektedir.
Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma: 09:00-12:30/13:30-18:00
Adresi: Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş, Tel:0212 –236 90 16 (1263)
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KÜTÜPHANE
ADI

ADRES

TELEFON

Adile Sultan Halk
Kütüphanesi

Vakıf Mektep
Sok. No:13
Küçükmustafa
Paşa-Fatih

0212- 525 56 43

Ağva Halk
Kütüphanesi

Yakuplu Cad.
Ağva-Şile

0216- 721 73 60

WEB

KOLEKSİYONUN
İÇERİĞİ

Alman Arkeoloji
Kütüphanesi

Ayazpaşa Cami 0212-244 07 17
Sok. No:48
Ayazpaşa-Taksim 0212-252 34 90

Amerikan BilgiBelge Merkezi

Meşrutiyet Cad.
No. 104-108
Tepebaşı-Taksim

0212- 251 26 75

Amerikan
Research Institute
Kütüphanesi

Üvez Sok. No.5
Arnavutköy

0212-257 81 11

Osmanlı ve Bizans
Tarihi

Arçelik A.Ş
Kütüphanesi

E-5 Üzeri Tuzla

0216- 585 83 38

Mühendislik,
yönetim, ,işletme,
iktisat

Askeri Müze
Kütüphanesi

Askeri Müze ve
Kültür Sitesi
Komutanlığı
Harbiye

0212- 233 27 20
(2236)

Osmanlı
ve
Cumhuriyet Tarihi

Atıf Efendi
Kütüphanesi

Vefa Cad. No.144 0212- 527 38 07
Beyazıt

Avcılar İlçe Halk
Kütüphanesi

Belediye Sarayı
Kat. 2 Avcılar

0212-509 90 55

Aziz Berker İlçe
Halk Kütüphanesi

Rasimpaşa Mah.
Nüzhet Efendi
Sok. No:73
Kadıköy

0216- 337 95 25

0212-676 05 96
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www.dainst.org

Anadolu ve Orta
Doğu
arkeolojisi,
sanat tarihi, tarih

www.usconsulateistanbul.org.tr

Amerika

Yazma Kütüphanesi

